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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 1. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u petak 20. studenog 2020. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 18:00 h. 

 

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

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Maja Bokšić, 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 7. sjednice Vijeća Turističke zajednice (23.9.2020.) 

2. Prijedlog Poslovnika o radu Vijeća Turističke zajednice općine Postira 

3. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana Turističke zajednice općine Postira za 2021. 

godinu 

4. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Točka 1. 
Zapisnik sa 7. sjednice Vijeća TZO Postira održane 23. studenog 2020. jednoglasno je 

usvojen. 

 

Točka 2. 
Prijedlog Poslovnika o radu Vijeća Turističke zajednice općine Postira jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 3. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je nazočnima ukratko predstavila Prijedlog Plana 

rada i Financijskog plana Turističke zajednice općine Postira za 2021., kojeg su svi dobili 
putem maila uz ostalu dokumentaciju za sjednicu. Naglasila je kako je ''nezahvalno'' planirati 
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proračun u situaciji pandemije, no ukoliko to bude potrebno raditi će se rebalans. Tonči 
Vlahović rekao je kako bi se situacija vezana uz turizam trebala iskristalizirati kroz proljeće, a 
najviše će značiti pronalazak cjepiva. Božidar Kovačić rekao je kako je planirani umanjeni 

iznos u redu, obzirom na cijelu situaciju. Joško Pulišelić naveo je kao veliki značaj to što se do 
sada uspjela održati likvidnost bez podizanja kredita.  
Prijedlog Plana rada i Financijskog plana Turističke zajednice općine Postira za 2021. godinu 
jednoglasno je prihvaćen. 
 

Točka 4. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je nazočnima ukratko rekla kako je trenutno 
stanje računa oko 65.000,00 kn. Još uvijek se čeka turistička pristojba od nautike te je njezin 
iznos nepoznat. Od lanjskih oko 80.000,00 kn neplaćenih računa preostalo je za platiti još 
oko 3.000,00 kn, a preostaje sjesti i razgovarati s udrugom ''Berekin'' vezano uz Advent 2019. 

i potrebni iznos za sufinanciranje. Također, još je oko 65.000,00 kn nenaplaćene turističke 
pristojbe netto. Što se tiče prihoda i rashoda u 2020. godini do 15. studenog, prihodi su za 
oko 400,00 kn veći od rashoda. Ivana Jelinčić nazočne je upoznala s time da je bilo potrebno 
donijeti odluku za visinu turističke pristojbe za 2022. godinu, a odluku su trebali donijeti 
Predsjednik Turističke zajednice i direktor ureda Turističke zajednice. Odlučeno je da visina 
turističke pristojbe ostaje ista kao i za 2020. te 2021. godinu (ne računajući umanjenja od 
strane Vlade Republike Hrvatske zbog pandemije koronavirusa). Tonči Vlahović upitao je 
Ivanu Gospodnetić imaju li možda natječaji od LAG-a vezani uz pomoć Turističkim 
zajednicama, na što je ona na žalost negativno odgovorila. 
 

Sjednica je završila u 18:20 h. 

 

U Postirima, 20. studenog 2020. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


