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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 16. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u utorak 13. ožujka 2018. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 18:00 h. 

 

NAZOČNI: Marko Jelinčić, Janez Zinrajh, Maja Bokšić, Toni Buljević, Joško Pulišelić, Katica 

Petrović, Tonči Vlahović, Ivana Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Siniša Marović, Ana Lovrić 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Siniša Marović bio je spriječen prisustvovati Sjednici te je za svog zamjenika imenovao Marka 

Jelinčića. Marko Jelinčić pozdravio je okupljene te utvrdio kvorum. Predložen je dnevni red 

koji je jednoglasno usvojen. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Vijeća Turističke zajednice (23.11.2017.) 

2. Potreba za zapošljavanjem radnika uslijed odlaska službenice na porodiljni dopust 

3. Koeficijenti za obračun plaće radnika Turističke zajednice općine Postira 

4. Prijedlog Financijskog izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima Turističke 
zajednice općine Postira za 2017. godinu 

5. Razno 

 

Točka 1. 
Zapisnik sa 15. sjednice Vijeća TZO Postira održane 23. studenog 2017. jednoglasno je 

usvojen. 

 

Točka 2. 
Marko Jelinčić dao je riječ Ivani Jelinčić koja je nazočne upoznala sa situacijom da je Jelena 
Janjiš od 1. studenog 2017. godine na porodiljnom dopustu. Od tada, pa do početka ožujka 
2018. Ivana Jelinčić uglavnom je sama obavljala poslove vezane uz TZO Postira. Jelena Janjiš 
je po potrebi (jednom ili dva puta tjedno) dolazila obaviti knjigovodstvene i računovodstvene 
poslove, na čemu joj se Ivana Jelinčić još jednom zahvalila. Međutim, dolazi period godine 
kada se još više povećava obim posla i kada Jelena Janjiš više neće biti u mogućnosti dolaziti. 
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Sukladno tome i ovlastima direktora ureda, Ivana Jelinčić raspisala je u veljači 2018. Natječaj 
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta 
- Stručni suradnik/ca, na koji se javila jedna kandidatkinja, Antonela Vlahović, koja je ujedno i 
ispunjavala sve uvjete. S Antonelom Vlahović potpisan je Ugovor o radu na određeno 
vrijeme, s početkom rada 1. ožujka 2018. godine. Svi članovi Vijeća pozitivno su reagirali na 
tu odluku. 

 

Točka 3. 
Zbog nemogućnosti prisustvovanja ovoj Sjednici, Predsjednik TZO Postira Siniša Marović 
uputio je pismeni prijedlog o povećanju plaće radnicama TZO Postira Ivani Jelinčić i Jeleni 
Janjiš, koji je Ivana Jelinčić nazočnima pročitala. Nakon kratke rasprave, a na prijedlog nešto 
izmijenjene formacije prijedloga od strane vijećnika Joška Pulišelića, svi ostali članovi Vijeća 
složili su se i donijeli Odluku o povećanju plaća ranije navedenim radnicama. Ivani Jelinčić, 
direktorici ureda TZO Postira isplaćivati će se stalna stimulacija na plaću u iznosu od 10% od 
obračunatog bruto iznosa plaće za svaki mjesec. Stimulacija će se početi isplaćivati od prvog 

sljedećeg obračuna plaće te traje do opoziva ili izmjene ove Odluke od strane Vijeća TZO 
Postira ili Predsjednika TZO Postira. Jeleni Janjiš, stručnom suradniku TZO Postira koeficijent 
za obračun plaće povećava se sa 1 na 1.2. Novi koeficijent za obračun plaće primjenjivati će 
se od prvog obračuna plaće nakon povratka radnice sa porodiljnog dopusta. Ova Odluka 
odnosi se isključivo na radnice Ivanu Jelinčić i Jelenu Janjiš, s kojima će se potpisati i aneks 
postojećeg Ugovora o radu. Ivana Jelinčić zahvalila se svim Vijećnicima. 
  

 

Točka 4.  
Ivana Jelinčić predstavila je Prijedlog Financijskog izvješća o ostvarenim prihodima i 
rashodima Turističke zajednice općine Postira za 2017. godinu. Ukupni prihodi iznosili su 

807.150,60 kn, a rashodi 881.306,57 kn. Razlika prihoda i rashoda bila je -74.155,97 kn. 

Prijenos sredstava iz ranijih godina bio je u iznosu od 128.563,93 kn, što rezultira viškom 
prihoda na dan 31.12.2017. u iznosu od 54.407,96 kn. Stanje na žiroračunu i blagajni na dan 
31.12.2017. bilo je 99.147,19 kn. Ivana Jelinčić dodatno je objasnila kako je velika dodatna 
stavka u rashodima bilo 1. Svjetsko prvenstvo u branju maslina, a nenaplaćena potraživanja 
oko 35.000,00 kn bruto, uglavnom od dužnika Jerka Jelinčića Kokića. No sredstva na računu 
dostatna su za normalno funkcioniranje TZO Postira do prvog priljeva financijskih sredstava u 

ovoj godini. Nakon stavljanja na glasovanje, Prijedlog Financijskog izvješća o ostvarenim 
prihodima i rashodima Turističke zajednice općine Postira za 2017. godinu jednoglasno je 

prihvaćen. 
 

Točka 5. 
Maja Bokšić osvrnula se na 1. Svjetsko prvenstvo u branju maslina koje je već u prvoj godini 
imalo izuzetne rezultate, a koje će se u budućnosti razvijati i samim time će se povećavati 
troškovi, a proračun TZO Postira neće značajnije rasti, sve dok se ne realiziraju novi hotelski 
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kapaciteti. Samim time s proračunom je općenito dosegnut maksimum. No, što se tiče 
Svjetskog prvenstva u branju maslina, ove godine je dogovoreno da Županija Splitsko – 

dalmatinska bude glavni pokrovitelj, a biti će tu još sponzora, tako da se ne bi trebao 
značajno opteretiti proračun TZO Postira. 
 

Sjednica je završila u 18:45 h. 

 

U Postirima, 13. ožujka 2018. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


