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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u srijedu 10. studenog 2021. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 18:00 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Joško Pulišelić, Ivana Gospodnetić, Toni Buljević, Tonči Vlahović, 
Božidar Kovačić, Ivana Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Marko Jelinčić, Ana Lovrić, Maja Bokšić 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Siniša Marović pozdravio je okupljene te utvrdio kvorum. Predloženi dnevni red bio je 

sljedeći: 
 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Vijeća Turističke zajednice (16.6.2021.) 

2. Dopune Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu 
Turističkog ureda TZO Postira 

3. Izvješće o radu TZO Postira u protekla četiri mjeseca 

4. Odluka o alokaciji sredstava rezerve 

5. Prijedlog rebalansa proračuna TZO Postira za 2021. godinu 

6. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana TZO Postira za 2022. godinu 

7. Visina turističke pristojbe za 2023. godinu 

8. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Točka 1. 
Zapisnik sa 3. sjednice Vijeća TZO Postira održane 16. lipnja 2021. jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 2. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima predložila promjenu Pravilnika o 
djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke 
zajednice donesenog 9. ožujka 2015. godine. Točnije, predložila je u članku 6. dodavanje 
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radnog mjesta sezonski čistač (2 radnika), čiji bi opis poslova bio čišćenje plaža i mjesta te 

ostali poslovi koje im povjeri direktor, što se tiče koeficijenta za izračun plaće on bi bio 0.95. 
Svi prisutni složili su se sa predloženim. 

 

Točka 3. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko dala informacije o radu 
Turističke zajednice općine Postira u protekla 4 mjeseca. Paušalna turistička pristojba 
ponovno je bila smanjena za 50%, što je ponovno otežalo redovno poslovanje, tim više što su 
ove godine bile dozvoljene (i poželjne) manifestacije. U tim okolnostima, tijekom ljeta 

održano ih je 35, uz nogometni Kamp Real Madrida u kolovozu, 1. Teniski turnir parova u 
rujnu, 4. Otvoreno prvenstvo Brača u orijentacijskom trčanju sa preko 300 natjecatelja 
početkom listopada te 4. Svjetsko prvenstvo u branju maslina sredinom listopada, koje je ove 

godine imalo najveći marketinški učinak do sad, preko 7 milijuna kuna samo unutar Hrvatske. 
Turistički promet je bio na oko 75% dolazaka iz 2019. te oko 82% noćenja iz 2019. gledajući 
prvih 10 mjeseci, a gledamo li samo mjesec kolovoz taj broj se penjao do 91% dolazaka i 95% 

noćenja iz 2019. godine.  
Iz ranije spomenutih razloga biti će potrebno napraviti rebalans. 
Tijekom ljeta (i i dalje) TZO Postira upravlja Sportskim centrom, a uprihođeno je oko 
40.000,00 kn. Također, imali smo i dodatne rashode, poput plaće za djelatnika Sportskog 
centra preko ljeta, opreme, blagajne i kompjuterskog softvera. 

Što se tiče financijski nešto zahtjevnijih zahvata, promijenjene su folije na Planovima mjesta, 
a u suradnji s Općinom Postira postaviti će se kamene klupe na šetnici prema Lovrečini te 
posaditi stabla u Sportskom centru. 

Očekuju se još sredstva od SDŽ za 4. Svjetsko prvenstvo u branju maslina (dodatna sredstva), 
MRRFEU-a za 14. Malu noćnu regatu i 4. Svjetsko prvenstvo u branju maslina te sredstva 

Općine Postira od turističke pristojbe i za 4. Svjetsko prvenstvo u branju maslina.  
 

Točka 4. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je nazočnima predstavila prijedlog Odluke o 

alokaciji sredstava rezerve iz proračuna TZO Postira za 2021. godinu. Obzirom na smanjenje 

paušalne turističke pristojbe za 50%, a samim time velikim smanjenjem planiranih prihoda 
TZO Postira, daje se prijedlog da se sredstva rezerve prenamijene, odnosno koriste za plaće 
zaposlenicima i redovno poslovanje. Prijedlog Odluke o alokaciji sredstava rezerve iz 

Proračuna TZO Postira za 2021. godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 

Točka 5. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je nazočnima predstavila Prijedlog rebalansa 

proračuna TZO Postira za 2021. godinu. Obzirom da je i ove godine odlukom Vlade RH 

paušalna turistička pristojba smanjena za 50%, evidentno je da se planirani proračun neće 
ostvariti te da će 2021. godina biti još jedna teška financijska godina za TZO Postira. Od 
planiranih prihoda u iznosu od 730.000,00 kn predviđa se da će se ostvariti oko 646.000,00 
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kn. Najveći pad odnosi se na turističku pristojbu, koja će od planiranih 433.000,00 kn biti 
uprihođena oko 260.000,00 kn. Smanjen je i planiranih prihod od turističke članarine. Što se 
tiče prihoda iz proračuna općine/grada/županije i državnog proračuna, planira se povećanje 
sa 225.000,00 kn na oko 278.000,00 kn, ali to se odnosi isključivo na namjenska sredstva, 
odnosno sredstva dobivena putem natječaja za određene manifestacije i projekte. Dodan je i 

prihod od 40.000,00 kn od gospodarske djelatnosti, točnije od upravljanja Sportskim 
centrom. Što se tiče rashoda, najviše se smanjuje iznos predviđen podršci razvoju turističkim 
događanjima, odnosno manifestacijama. Uz neke ostale manje preinake, sredstva rezerve 

koristiti će se za tekuće poslovanje. Joško Pulišelić upitao je u kojoj su stavci rashodi 
Sportskog centra (plaća radnika), na što je Ivana Jelinčić rekla u stavci Turističko – 

informativne aktivnosti, obzirom da je plaća radnika isplaćena preko Student servisa, a 

računi za struju zbrojeni su računima za struju ureda TZO Postira. Također, napomenula je 
kako postoji i dozvoljeni minus u iznosu od 150.000,00 kn na računu u Erste banci, koji se u 
ovoj godini trenutno ne planira koristiti. Također, Joško Pulišelić upitao je što se planira sa 
Sportskim centrom u 2022. godini, odnosno njegovim upravljanjem, na što je Siniša Marović 
odgovorio kako je raspisan Natječaj kojim se omogućava pravo građenja u Sportskom centru 
te da bi koncesionar uz ugostiteljski objekt upravljao i teniskim terenima te cageballom, pod 

uvjetima koje propisuje Općina Postira. Nakon završetka Natječaja i kada se vidi ima li 
zainteresiranih, odlučiti će se što dalje. 
Prijedlog rebalansa proračuna TZO Postira za 2021. godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 

Točka 6. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila Prijedlog Plana 
rada i Financijskog plana TZO Postira za 2022. godinu. Svi Vijećnici dobili su ga ranije na mail 
uz ostale materijale. Nakon predstavljanja, Tonči Vlahović upitao je Ivanu Gospodnetić je li se 
projekt obnove kamenih košnica obitelji Gospodnetić u Dolu mogao prijaviti na natječaj LAG-

a, na što je ona odgovorila da nije, no da je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnoga 
razvoja i fondova EU, gdje do sad nije bio prijavljivan.  

Prijedlog Plana rada i Financijskog plana TZO Postira za 2022. godinu jednoglasno je 

prihvaćen. 
 

Točka 7. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutne obavijestila da je Splitsko – 

dalmatinska županija zatražila mišljenje o visini turističke pristojbe za Općinu Postira za 2023. 
godinu. Mišljenje su dužni dati predsjednik Turističke zajednice i direktor ureda Turističke 
zajednice, no u razgovoru s načelnikom Sinišom Marovićem odlučeno je da se o tome 

raspravi na sjednici Vijeća. Dan je prijedlog da visina turističke pristojbe za smještajne 
objekte u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost u periodu od 1.4. do 30.9. bude 10 kn, a 

u ostalom razdoblju 7 kn (najniža moguća). Za kampove u navedenom periodu predloženo je 
8 kn, a u ostalom razdoblju 5 kn, također najniže moguće. Za krevete u domaćinstvu, OPG-u, 

domaćinstvu u kampu te OPG-u u kampu također je predložen najmanji mogući iznos, 
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odnosno 350 kn, 200 kn, 500 kn i 250 kn. Što se tiče nekomercijalnog smještaja (vikendaša), 
predloženo je povećanje godišnjeg paušala, i to za prvog i drugog člana sa 60 kn na 100 kn te 
za svakog sljedećeg člana sa 25 kn na 50 kn. Svi prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni. 
 

Točka 8. 
Tonči Vlahović upitao je Sinišu Marovića kada je planiran završetak radova na rivi, na što je 
on odgovorio da završetak radova na kanalizaciji očekuje do 31.12.2021., a stavljanje asfalta 
kroz veljaču, ožujak 2022. godine. Joško Pulišelić upitao je kakva je situacija s plažom ispred 
novog hotela, na što je Siniša Marović rekao kako vjerojatno neće biti završena do sljedeće 
sezone, ali i da nije bilo ''praznog hoda'', već je procedura takva kakva jest i svi koraci se 
moraju ispoštovati. Rekao je i kako se planiraju radovi na šetnici od mesnice do iza novoga 

hotela kroz prosinac ove godine te siječanj sljedeće godine. Tonči Vlahović se na to 
nadovezao i rekao kako bi se trebalo razmisliti o postavljanju ograde na mjestima gdje je 

velika visina. 

Nije bilo dodatne rasprave. 

 

 

Sjednica je završila u 18:40 h. 

 

U Postirima, 10. studenog 2021. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


