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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 3. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u srijedu 19. lipnja 2019. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 19:00 h. 

 

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

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Toni Buljević, Ivana Gospodnetić 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

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

sljedeći: 
 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Vijeća Turističke zajednice (15.3.2019.) 

2. Program Postirskog lita 2019. 

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

4. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Točka 1. 
Zapisnik sa 2. sjednice Vijeća TZO Postira održane 15. ožujka 2019. jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 2. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila Program 

Postirskog lita 2019. Program će započeti 24. lipnja 2019. Feštom sv. Ivana, a završiti 15. 
rujna 2019. To će biti najduži program do sada, a u rujnu također slijedi utrka Dalmatia stage 
run na 17.9.2019. (prolazi kroz Dol), te u listopadu Otvoreno prvenstvo Brača (5.10. – 

8.10.2019.). 3. Svjetsko prvenstvo u branju maslina (10.10. – 13.10.2019.) te 1. Otok u 

balunu – međunarodni turnir u dječjem nogometu za starije uzraste (24.10. – 27.10.2019.). 

Također, ovogodišnji program je još bogatiji i kvalitetniji nego lanjski, a realizirati će se u 
suradnji s udrugama, zadrugom, vrtićem, školom, Općinom, klubovima i individualcima. 
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Točka 3. 

Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavilo što se radilo u 
protekla tri mjeseca. Dodatno, od 23. svibnja 2019. kao čistač na određeno zaposlen je Ivo 

Lazaneo, a kao turistički administrator i informator od 1. srpnja 2019. do 31. kolovoza 2019. 
biti će zaposlena Đana Ravlić. Što se tiče statističkih podataka, u prvih 5 mjeseci 2019. 

zabilježen je porast od +13% u dolascima i +2% u noćenjima, dok je u prvoj polovici lipnja 

2019. zabilježen porast od +19% u dolascima i +3% u noćenjima. Stanje na računu TZO 
Postira na dan 19. lipnja 2019. bilo je 13.214,50 kn, a potraživanja prema dobavljačima cca 
36.113,35 kn. U Postirima i Dolu je na dan održavanja sjednice boravilo oko 500 registriranih 
gostiju. 

 

Točka 4. 

Raspravljalo se o Međunarodnom turniru u dječjem nogometu, točnije Maja Bokšić je rekla 

kako će razmisliti o budućem ugošćavanju momčadi obzirom da nered koji ostave i 
neprofesionalnost trenera vezano uz prijavu sudionika. Raspravljalo se i o odjavama Rješenja 
o pružanju usluga u domaćinstvu na kraju sezone, što u Postirima nije toliki problem kao u 

drugim bračkim mjestima, obzirom da se u Postirima po tom pitanju jako djeluje. Nastojati 
će se odjave svesti na najveći mogući minimum. Siniša Marović govorio je i o novim pravilima 
koji će proisteći vezano uz zbrinjavanje otpada i sortiranje kućnog otpada, no o tome nešto 
više kada odluke, odnosno Pravilnici i Zakoni budu službeno na snazi. 
 

 

Sjednica je završila u 19:45 h. 

 

U Postirima, 19. lipnja 2019. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


