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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u srijedu 23. rujna 2020. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 19:00 h. 

 

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

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Maja Bokšić 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

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 (4.6.2020.) 

2. Prijedlog rebalansa proračuna Turističke zajednice općine Postira za 2020. godinu 

3. Turistički podaci u prvih osam mjeseci 2020. godine 

4. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Točka 1. 
Zapisnik sa 6. sjednice Vijeća TZO Postira održane 4. lipnja 2020. jednoglasno je usvojen. 

 

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

rebalansa proračuna TZO Postira. Za prethodnoj sjednici Vijeća raspravljalo se o podizanju 
kredita, međutim to do današnjeg dana nije realizirano, nikome u sustavu Turističkih 
zajednica. Siniša Marović rekao je kako zakonski Općine i Gradovi mogu dati garanciju za 
kredit samo svojim proračunskim korisnicima, zbog čega i cijela odluka od strane 
Ministarstva turizma o mogućnosti podizanja kredita nije bila moguća. Vezano uz prihode, 
Ivana Jelinčić nadodala je i kako bi 30. rujna 2020. trebala biti raspodjela turističke pristojbe 

od nautike, pa će se imati još jasnija slika vezano uz financije, odnosno likvidnost. Također, 
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navedeno je kako su tri mjeseca zaposlenicama TZO Postira plaće bile smanjene za 15% i 
20% te ukoliko bude potrebe u narednim mjesecima, napraviti će se isto. Tijekom ljeta u 

uredu se radila samo jedna smjena te nije bilo potrebe za zapošljavanjem sezonca. Od 
manifestacija realizirane su jedino Film festival, Picigin party, Nonino slatko, a planira se i 

Dječji turnir u nogometu te Otvoreno prvenstvo Brača u orijentacijskom trčanju. Sve ostalo 
nije bilo moguće zbog propisanih epidemiološkim mjera koje nije bilo moguće zadovoljiti, a 
sigurnost gostiju i sudionika je na prvom mjestu. Uređeno je penjalište u Trsteni, izrađene i 
postavljene info table na crkvicama u Postirima, u izradi je mobilna aplikacija za Postira. 

Oglašavalo se na online kanalima, u časopisima te televizijskim emisijama. Objašnjena je i 
stavka prijenosa 30% turističke pristojbe Općini koja je u Prijedlogu rebalansa 0,00 kn, a iz 
razloga što od ove godine općinska sredstva idu direktno na njihov račun. Sukladno 

smanjenju proračuna TZO Postira za oko 70% neće biti moguće realizirati sve planirano u 
Planu rada za 2020. godinu, no sve promjene biti će vidljive u Izvješću o radu za 2020. 
godinu. 

Tonči Vlahović predložio je da se zaposlenicama nadoknadi smanjenje plaće i eventualno 
novo smanjenje, u boljim vremenima, na što je Siniša Marović rekao kako su plaće bile 
smanjene zajedno s općinskim, vrtićkim i knjižničarskim plaćama, a da neće dopustiti novo 
smanjenje plaća nego ukoliko bude potrebe za financijskom pomoći u tome će pomoći 
Općina. Također je nadodao kako veseli da su ovogodišnji rezultati na razini 2010. godine. 
Marko Jelinčić rekao je kako je značajni pad prihoda od turističke pristojbe rezultat Odluke 

Vlade o smanjenju iste za 50%, a u isto vrijeme zabilježen je porast turističke članarine koja 
će se od ove godine plaćati paušalno (iako je i taj iznos u ovoj godini Odlukom Vlade smanjen 
za 50%). Siniša Marović nadovezao se kako je bolje u sljedećoj godini raditi manje projekata i 
manifestacija, kako bi se uštedjelo do vraćanja u potpunu financijsku normalnost nego se 
kreditno zadužiti te još jednom nadodao da će Općina pomoći u financijskom smislu ukoliko 
bude potrebe za time.  

Joško Pulišelić rekao je kako su financije u ovoj situaciji vođene odgovorno i racionalno. 
Ivana Jelinčić rekla je i kako je dosta računa iz 2019. godine plaćeno. 
Prijedlog rebalansa proračuna TZO Postira nakon ove kratke rasprave jednoglasno je 
prihvaćen. 
 

Točka 3. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je ukratko iznijela turističke podatke za prvih 
osam mjeseci 2020. godine. U periodu od 1. siječnja 2020. godine do 31. kolovoza 2020. 
godine ukupno je registrirano 7.887 dolazaka (48% od lani) te 76.785 noćenja (58% od lani). 

Najbrojniji su bili gosti iz Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Poljske i Češke. Što se tiče srpnja i 
kolovoza, u srpnju je turistički promet nešto malo kasnije krenuo, a naglo je zaustavljen 
polovicom kolovoza, no u ta dva mjeseca ukupno je registrirano 7.070 dolazaka (61% od lani) 

te 69.894 noćenja (67% od lani). Prvih deset dana kolovoza ostvareno je i preko 80% 
prošlogodišnjeg turističkog prometa u istom razdoblju.  
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Marko Jelinčić upitao je i na kakvoj su razini radili hoteli, na što su mu Ivana Jelinčić i Toni 
Buljević odgovorili kako je Pastura bila na 30% prošlogodišnjih prihoda od turističke 
pristojbe, hotel Vrilo nije bio otvoren, a hotel Lipa je između 20% i 30%.  
Ana Lovrić nadovezala se kako je u svojim apartmanima imala veoma dobru popunjenost i da 

unatoč pandemiji nije spuštala cijene te je već sada popunjen i veći dio kapaciteta za 2021. 
godinu. Nadodala je kako nam i dalje obiteljski smještaj treba biti adut.  
 

Točka 4. 
Siniša Marović rekao je kako će u narednom periodu od oko godine dana biti završena riva, 
šetnica, započeti će se s gradnjom teniskih terena i boćališta u sportskom centru te će se 
cjelokupna slika zaokružiti i obogatiti ponuda. 
Tonči Vlahović rekao je načelniku da se, ukoliko je moguće, preko Splitsko – dalmatinske 

županije pomogne Osnovnoj školi oko infrastrukturnih zahvata kako bi se nastava odvijala u 
jednoj smjeni, što je prioritet.  
Ivana Gospodnetić i Siniša Marović složili su se kako su EU natječaji i sredstva za bogate, 
obzirom da je velika financijska sredstva potrebno osigurati unaprijed, što je nemoguće u 
malim općinama i gradovima koje bi to dovelo do otežanog rada ili čak blokade.  
 

Sjednica je završila u 19:30 h. 

 

U Postirima, 23. rujna 2020. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


