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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u petak 17. lipnja 2022. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 19:00 h. 

 

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

Marko Jelinčić, Ana Lovrić, Tonči Vlahović 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Maja Bokšić  

 

ZAPISNIČAR: Ivana Gospodnetić 

 

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

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Vijeća Turističke zajednice (16.3.2022.) 

2. Izbor direktora Turističke zajednice općine Postira na mandatno razdoblje od 4 
godine 

3. Radni odnos i plaća direktora Turističke zajednice općine Postira 

4. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Točka 1. 
Zapisnik sa 6. sjednice Vijeća TZO Postira održane 16. ožujka 2022. jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 2. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Gospodnetić, predsjednici Povjerenstva, koja je nazočnima 
rekla da je na Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice općine Postira na 
mandatno razdoblje od 4 godine, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme, objavljen 5. svibnja 
2022. na web stranici Turističke zajednice općine Postira i oglasnoj ploči u centru mjesta, te u 

dnevnim novinama 24 sata (7. svibnja 2022.) pristigla je jedna prijava. Nakon uvida u 

dokumentaciju, utvrđeno je da je kompletna i ispravna, obavljen je i razgovor uživo s 
kandidatom te Povjerenstvo u sastavu Ivana Gospodnetić (predsjednica), Marko Jelinčić 
(član) i Ana Lovrić (član) predlažu Vijeću Turističke zajednice općine Postira Ivanu Jelinčić kao 
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kandidata za izbor. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog i donijelo odluku o izboru Ivane 
Jelinčić za direktoricu Turističke zajednice općine Postira na mandatno razdoblje od četiri 
godine.  

 

 

Točka 3. 

Siniša Marović predložio je prisutnima da se koeficijent plaće direktora poveća sa 1.55 na 
1.60, kako bi bio usklađen s koeficijentima djelatnika Općine Postira i općinskih institucija. 
Također, predložio je da se Ivani Jelinčić sljedećih godinu dana na plaću daje stimulacija u 

iznosu od 10% od bruto plaće, za odlične rezultate u poslovanju. Svi prisutni jednoglasno su 

prihvatili prijedlog. 

Vezano uz ugovor o radu, rekao je da novoizabrani direktori novim Zakonom gube ugovore 

na neodređeno i moraju potpisati ugovor na određeno, te time gube mogućnost primjerice 

podizanja kredita i slično, što uvelike može utjecati na čovjekove životne planove. Naglasio je 

kako su u drugim turističkim zajednicama podizane i tužbe uslijed promjene zakona, a da je 
Ivana Jelinčić bez ikakvog prigovora ovo prihvatila te da se to treba cijeniti. Svi prisutni su se 

složili i izrazili svoje zadovoljstvo što se Ivana Jelinčić prijavila na natječaj. 
 

 

Sjednica je završila u 19:30 h. 

 

U Postirima, 17. lipnja 2022. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Gospodnetić                      Siniša Marović 


