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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 13. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u ponedjeljak 20. veljače 2017. godine u uredu 

Turističke zajednice s početkom u 18:30 h. 

 

NAZOČNI: Janez Zinrajh, Marko Jelinčić, Joško Pulišelić, Ana Lovrić, Katica Petrović, Toni 
Buljević, Ivana Jelinčić, Jelena Janjiš 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Ivan Mihačić, Maja Bokšić, Tonči Vlahović 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Marko Jelinčić je otvorio Sjednicu i pozdravio sve okupljene. Predložen je dnevni red koji je 

jednoglasno usvojen. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Vijeća Turističke zajednice (23.11.2016.) 

2. Prijedlog Financijskog izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za 2016. godinu 

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

4. Razno 

 

Točka 1. 
Zapisnik sa 12. sjednice Vijeća TZO Postira održane 23. studenog 2016. jednoglasno je 

usvojen. 

 

Točka 2. 
Marko Jelinčić dao je riječ Ivani Jelinčić koja je ukratko predstavila rezultate poslovanja u 
2016. godini. Ukupni prihodi iznosili su 754.602,60 kn, dok su ukupni rashodi bili 695.054,64 

kn. Sukladno tome, višak prihoda 31.12.2016. iznosi 59.547,96 kn, a kada se tome pridoda 

preneseni višak prihoda iz 2015. godine, ukupni višak prihoda 31.12.2016. iznosi 140.548,84 
kn. Također, sve obaveze prema dobavljačima za 2016. godinu podmirene su do kraja te iste 
godine. Stanje na žiroračunu TZO Postira prema zadnjem izvodu na dan 30.12.2016. bilo je 

139.370,07 kn. Obaveza prijenosa 30% boravišne pristojbe Općini Postira za 2016. godinu 

također je uredno izvršena. Svi članovi Vijeća sve ove materijale te detaljna izvješća o 
prihodima i rashodima po stavkama dobili su zajedno s Pozivom na Sjednicu. Nije bilo 
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dodatnih pitanja, jedino prijedlog da se na sljedećoj sjednici Skupštine TZO Postira iznesu 
rezultati u usporedbi s rezultatima 2015. godine. Svi Vijećnici pohvalili su rad djelatnika TZO 
Postira te je Prijedlog Financijskog izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za 2016. 
godinu jednoglasno prihvaćen. 
 

Točka 3. 
Ivana Jelinčić ukratko je predstavila što se sve radilo i na čemu se sve radi unutar TZO Postira 
u protekla tri mjeseca, od infrastrukturnih projekta i nagrada do prijava na Natječaje i 
osmišljavanje novih proizvoda, nagovještavajući tako godinu bogatu brojnim sadržajima i 
izvan glavne turističke sezone. Predstoji nam tako Krnevol krajem veljače, zatim edukacije za 
privatne iznajmljivače u ožujku, Međunarodni dječji turnir u nogometu, Smotra sirnica i 
Oblica fest u travnju, Svjetska biciklistička utrka ''Uvati vitar'' u svibnju, Postirskog lito u 
lipnju, srpnju i kolovozu, Prvenstvo Hrvatske za starije kadete (U17) u jedriličarstvu krajem 
kolovoza i početkom rujna, Međunarodna smotra folklora u rujnu te najveći projekt i 
događaj Svjetsko prvenstvo u branju maslina u listopadu ove godine. Svi Vijećnici izrazili su 
zadovoljstvo predstavljenim, pružajući svoju punu podršku. 
 

Točka 4.  
Joško Pulišelić upitao je što je s najavljenim promjenama Zakona u turizmu. Ivana Jelinčić 
odgovorila je kako je najavljena promjena Zakona o Turističkim zajednicama, Zakona o 
boravišnoj pristojbi, Zakona o turističkoj članarini te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, no 
konkretne informacije od Ministarstva turizma još uvijek nismo dobili, stoga je prerano o 

tome govoriti. Katica Petrović upitala je trebaju li privatni iznajmljivači osigurati kuće i 
apartmane, odnosno goste od posljedica nesretnog slučaja, obzirom da je dobila takav mail 

od jedne osiguravajuće kuće. Ivana Jelinčić odgovorila je kako osiguranje nije na odmet, no 
da privatni iznajmljivači to nisu obavezni napraviti već samo ugostiteljski objekti poput 
kafića, restorana i slično. Na prijedlog Ivane Jelinčić, Tonči Vlahović i Ljerka Vlahović i Ivana 
Jelinčić jednoglasno su prihvaćeni kao članovi Povjerenstva za manifestacije 2017. 
 

Sjednica je završila u 19:30 h. 

 

 

U Postirima, 20. veljače 2017. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Ivan Mihačić 


