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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 2. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u petak 15. ožujka 2019. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 18:00 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Marko Jelinčić, Ana Lovrić, Joško Pulišelić, Tonči Vlahović, Toni 

Buljević, Božidar Kovačić, Maja Bokšić, Ivana Gospodnetić, Antonela Vlahović, Ivana Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI:  
 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Siniša Marović pozdravio je okupljene te utvrdio kvorum. Predložio je da se u dnevni red 
uvede još jedna točka, Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Turističke 
zajednice općine Postira. Novi predloženi dnevni red bio je sljedeći: 
 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Vijeća Turističke zajednice (28.11.2018.) 
2. Prijedlog Financijskog izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za 2018. godinu 

3. Presuda i Rješenje Visokog trgovačkog suda RH u predmetu 3D Studio Leon d.o.o. 
protiv Turističke zajednice općine Postira 

4. Izvješće o radu Turističke zajednice općine Postira u protekla 3 mjeseca 

5. Pripreme za organizaciju Postirskog lita 2019. 

6. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Turističke zajednice 
općine Postira 

7. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Točka 1. 
Zapisnik sa 1. sjednice Vijeća TZO Postira održane 28. studenog 2018. jednoglasno je 
usvojen. 
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Točka 2. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila Prijedlog 

Financijskog izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za 2018. godinu., koji je 

jednoglasno prihvaćen. Ukupni prihodi iznosili su 882.572,86 kn, a rashodi 898.728,21 kn. Uz 

preneseni višak iz ranijih godina u iznosu od 55.415,79 kn, poslovanje je rezultiralo ukupnim 
viškom prihoda u iznosu od 39.260,44 kn. Stanje na žiroračunu na dan 31.12.2018. iznosi 
93.784,00 kn. 

 

Točka 3. 

Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila o čemu se radi. 
No, navela je da zna samo jednu stranu priče i to nepotpuno. Problem se dogodio između 
tadašnjeg voditelja ureda TZO Postira Ive Matulića i Novice Jankovića, s kojim je Ivo Matulić 
dogovarao snimanje Regate ol' postirske Fjere, a kasnije i procesije za Fjeru. Predmet sukoba 

je bio iznos koji se trebao platiti (svaka od tih dviju stavki je koštala 2.000,00 kn, a prethodno 
je navodno bilo dogovoreno da sve skupa košta 2.000,00 kn) te to što je Novica Janković 
materijal (nepotpun) predao na Vimeo kanalu. Nije bio potpisan nikakav ugovor, već je sve 
bilo prema usmenom dogovoru, a kasnije se rasprava nastavila putem telefonskih poziva i 

sms poruka. Nakon što je Ivo Matulić odbio platiti, uslijedila je tužba od strane Novice 
Jankovića. Započeo je sudski proces, oboje su svjedočili, zajedno sa svjedocima te je 2016. 
godine stigla presuda da je TZO Postira dužna platiti iznos od 4.000,00 kn za video materijale. 
Ivo Matulić je tada već počeo raditi u Općini Postira. Tada se Ivana Jelinčić našla s njime u 
uredu kojeg je dijelio sa Sinišom Marovićem, tadašnjim tajnikom Općine Postira te rekla kako 

želi da TZO Postira taj iznos plati i da se sa tim problemom završi. Međutim, Ivo Matulić je 
rekao da će se žaliti na presudu, a ukoliko izgubi, da će sve platiti iz vlastitog džepa. Tome je 
svjedočio Siniša Marović. 
Ivo Matulić uputio je žalbu preko odvjetnika Gordana Lolića, a nova presuda je donesena 
25.2.2019. kada je također odlučeno da je TZO Postira kriva. Zatim je kontaktiran Ivo Matulić 
te ga se podsjetilo na to što je rekao 2016. godine, da će platiti vlastitim sredstvima, no on je 

zatim svoje tadašnje riječi izokrenuo i nema nikakvu namjeru to platiti. Ivana Jelinčić 
kontaktirala je Novicu Jankovića i njegovog odvjetnika Željka Zrnu te je dogovoreno plaćanje 
mirnim putem kako bi se izbjegli dodatni troškovi ovrhe. Novica Janković rekao je da je tužio 
TZO Postira jedino zbog neviđenog bezobrazluka Ive Matulića. Ukupno je plaćeno 8.814,89 

kn, zbog kamata i troškova procesa. Ovakva situacija u ovom periodu godine kada nema 
priljeva novčanih sredstava udarac je za poslovanje TZO Postira. Svi prisutni vijećnici 
smatraju da je dobro napravljeno što je plaćeno, da je svatko svojim postupcima rekao o sebi 

te da ovo što prije treba zaboraviti, ali isto tako da je ovo pouka svima da za sve treba imati 

pisani trag. 
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Točka 4. 

Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić. Prisutne vijećnike upoznala je s redovnim radom TZO 
Postira u protekla tri mjeseca, što se napravilo, u čemu se sudjelovalo, što se sufinanciralo i 
slično. 
 

Točka 5.  

Obzirom da je Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz proračuna TZO 
Postira u 2019. godini završen, potrebno je izabrati Povjerenstvo koje će odlučiti o pristiglim 
prijavama. Predloženi članovi Povjerenstva su Ivana Gospodnetić, Marko Jelinčić i Ivana 
Jelinčić. Svi prisutni vijećnici su se složili s izborom. Ivana Jelinčić navela je također da je već 
izabran izvođač za nastup na Fjeri 16.7.2019., a to je Domenica. 
 

Točka 6. 

Nastavno na obveze proizašle iz donošenja GDPR-a, prisutnim vijećnicima predstavljen je 
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Turističke zajednice općine 
Postira. Isti je jednoglasno prihvaćen. 
 

Točka 7. 
Na prethodnoj sjednici Vijeća Marko Jelinčić postavio je pitanje vezano uz objekt na Vidovoj 
gori. Ivana Jelinčić uputila je dopis Općini Bol i HPD-u Mosor, no odgovor je primljen samo od 

HPD-a Mosor, koji je ujedno i pročitan vijećnicima. Svi prisutni složili su se kako je to problem 
cijelog otoka Brača, Županije, ali i države te da treba još nešto više poduzeti, jer će sudski 
proces u kojem su Općina Bol i HPD Mosor zasigurno potrajati. Marko Jelinčić predložio je 
Siniši Maroviću da se o tome postavi pitanje na sljedećoj koordinaciji načelnika otoka Brača. 
 

Sjednica je završila u 18:30 h. 

 

U Postirima, 15. ožujka 2019. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


