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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 3. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u srijedu 16. lipnja 2021. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 19:00 h. 

 

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

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Marko Jelinčić 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

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

sljedeći: 
 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. elektronske sjednice Vijeća Turističke zajednice (26.2.2021.) 

2. Promjena poslovne banke i financijsko poslovanje TZO Postira 

3. Upravljanje sportskim centrom u Postirima 

4. Turistička sezona 2021. 
5. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Točka 1. 
Zapisnik sa 2. elektronske sjednice Vijeća TZO Postira održane 26. veljače 2021. jednoglasno 

je usvojen. 

 

Točka 2. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je nazočne obavijestila da se uspio postići 
dogovor s Erste bankom, odnosno da je Erste banka bila jedina koja je pristala odobriti minus 

TZO Postira, zahvaljujući između ostalog i poslovnim poznanstvima. Odobren je minus u 
iznosu od 150.000,00 kn, a kamate će se obračunavati jedino ukoliko se minus koristi. Uvjet 

banke je bio prebacivanje poslovnog računa TZO Postira u Erste banku, što će se i napraviti, 
no tek nakon ljeta obzirom da su tijekom ljetnih mjeseci dospijeća za plaćanje turističke 
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pristojbe te da se ne bi dogodio kakav zastoj obzirom na pravnu proceduru promjene računa. 
Obzirom da se ove godine očekuje održavanje manifestacija, a prihodi će biti više manje isti 
kao i 2020. godine kada su bili dovoljni tek za održavanje hladnog pogona, ukoliko bude 
potrebno minus će se koristiti i za financiranje manifestacija. 

Trenutno je na računu TZO Postira oko 32.000,00 kn, a sve što je bilo potrebno nabaviti prije 
sezone – brošure, promidžbeni materijal i slično, dogovoreno je da će se platiti na ljeto. 
Svi prisutni složili su se da je sve dobro napravljeno, a Božidar Kovačić dodao je samo kako se 
prije zatvaranja trenutnog računa u PBZ-u prebace sva sredstva na novi račun u Erste, kako 
PBZ ne bi radio eventualne komplikacije oko zatvaranja računa. 
 

Točka 3. 
Siniša Marović predstavio je trenutnu situaciju i planove vezane uz Sportski centar. Radovi 

kasne zbog otežane dobave materijala te izvođač radova neće moći ispoštovati rok završetka 
radova. Samim time nešto će kasnije od planiranog Sportski centar početi s radom. Obzirom 
da se na raspisani Natječaj za koncesiju nad SC-om nitko nije javio, odlučeno je da će SC-om 

upravljati TZO Postira, što je moguće izmjenom Statuta Turističkih zajednica u Hrvatskoj koji 
je bio 1.1.2020. godine. Turističke zajednice tako mogu upravljati javnom turističkom 
infrastrukturom. Dao je riječ Ivani Jelinčić koja je dodala kako će se raspisati Natječaj za 
radnika u SC-u, odrediti će se radno vrijeme, cijena usluga, obaviti će se sve potrebne radnje 
oko fiskalizacije, POS uređaja, naplate, plaćanja računa struje i vode, i svega ostaloga što 
bude potrebno, a što će se vidjeti i u hodu. Planirani prihod od SC-a je oko 50.000,00 kn, 

tijekom ljetnih mjeseci i posezone.  

Svi prisutni pohvalili su odluku oko upravljanja SC-om te su se složili da je ovo još jedna 
odlična dodatna ponuda za turiste, ali i domaće stanovništvo. 
 

Točka 4. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je nazočnima ukratko rekla kako trenutno u 

Postirima i Dolu boravi oko 150 gostiju. Obzirom na odluku Vlade RH o smanjenju turističke 
pristojbe za 50%, broj manifestacija će biti u manjem obimu od planiranog. Zbog istih 
razloga, neće biti moguće zaposliti sezonskog radnika u uredu nego će Jelena Janjiš i Ivana 

Jelinčić pokrivati smjene, a neće biti moguće ni zaposliti dodatne čistače, nego će komunalni 
radnici Općine Postira i ove godine sami brinuti o čistoći mjesta, plaža i pomoći oko 
manifestacija. Siniša Marović dodao je kako su svi koncesionari na plažama dobili obavijest 

da sami moraju redovno čistiti plaže, a komunalci mogu uskočiti po potrebi. Također, rekao 
je da će u petak biti gotovi radovi na rivi, a stiže i asfalt na cesti za Dol. Ivana Gospodnetić 
osvrnula se kako je zbog radova na cesti izgubila nekoliko tura, odnosno gostiju, iako su se svi 

složili da je cesta Postira – Dol kapitalni projekt. Tonči Vlahović rekao je kako se u Postirima 
više nikada neće odvijati ovoliko radova koliko ih je sad. Dotaknulo se i teme oko 
prometovanja rivom i pisanja kazni od strane prometnog redara i policije, a Božidar Kovačić i 
Siniša Marović dali su prijedlog da se pored hotel Vrilo stavi žardinjera kako bi se 
onemogućilo da ljudi koji ne žive na rivi ili imaju alternativni prolaz bez razloga (odnosno iz 
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komoda) prolaze preko cijele rive. Ana Lovrić spomenula je i problem oko dostave robe u 
Studencu na Zastivonju, što je već odavno problem i za kamione i za stanovnike predjela 
kuda kamion prolazi. Siniša Marović rekao je kako je nekoliko puta kontaktiran Studenac 
vezano uz mala vozila kojima bi se dovozila roba, no još uvijek nije postignut dogovor s 
njima. 

 

Točka 5. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je nazočne obavijestila o svjetski poznatoj 
edukaciji za Olive oil sommeliere i njenom održavanju u Postirima u listopadu 2021. te o 

ostalim planiranim manifestacijama u posezoni – Otvorenom prvenstvu Brača u 
orijentacijskom trčanju i 4. Svjetskom prvenstvu u branju maslina. Obavijestila je nazočne i 
da je Mala noćna regata dobila oznaku Hrvatski otočni proizvod nakon što ju je prijavila na 
Natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. Razgovaralo se i o procijepljenosti 

stanovništva i cijenama smještaja za ovu sezonu (podizanju/smanjivanju).  

 

Sjednica je završila u 20:00 h. 

 

U Postirima, 16. lipnja 2021. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


