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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u četvrtak 27. veljače 2020. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 17:30 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Marko Jelinčić, Ana Lovrić, Joško Pulišelić, Ivana Gospodnetić, Toni 

Buljević, Tonči Vlahović, Božidar Kovačić, 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 4. sjednice Vijeća Turističke zajednice (15.11.2019.) 

2. Statut Turističke zajednice općine Postira 

3. Prijedlog Izvješća o radu i Financijskog izvješća TZO Postira za 2019. godinu 

4. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Točka 1. 
Zapisnik sa 4. sjednice Vijeća TZO Postira održane 15. studenog 2019. jednoglasno je 

usvojen. 

 

Točka 2. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima predstavila novi Statut Turističke 
zajednice općine Postira, kojim se treba uskladiti s novim Zakonom o turističkim 
zajednicama. Neke od najznačajnijih promjena su nove zadaće turističkih zajednica, ukidanje 
Nadzornog odbora, ukidanje počasnih članova, vraćanje izbora direktora ureda na mandat 
od četiri godine, plaće zaposlenika mogu biti 40% ukupnih prihoda, veće ovlasti Skupštine te 
izglasavanje prisutnom dvotrećinskom većinom. Marko Jelinčić dotaknuo se izglasavanja 
prisutnom dvotrećinskom većinom, što bi se negdje moglo i zloupotrijebiti. Također, naveo 
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je kako u članku 6. Turistička zajednica treba biti u jedini. Zamolio je i da dodatno objašnjenje 
članka 10. te naveo da u članku 11. nedostaje redni broj 1 u objašnjenju. Joško Pulišelić 
dotaknuo se članka 23. te vremena u kojem se može sazvati sljedeća sjednica Skupštine 
ukoliko nema potrebnog kvoruma. Svi prisutni složili su se da se isprave tehničke greške te 
da se zatim novi Statut može poslati na suglasnost u Ministarstvo turizma. Predloženi Statut 
Turističke zajednice općine Postira jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 3. 

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

Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice općine Postira za 2019. godinu. I 

2019. godina bila je bogata programom, projektima, ostvarenjima, nagradama, što je sve 
detaljno napisano u samom Izvješću. Što se tiče turističkog prometa, u 2019. godini 
registrirana su 19.393 dolaska (-0,86%) te 153.181 noćenja (-4%). U sezoni kada skoro sva 

mjesta na Braču (i šire) bilježe velike minuse, veseli što su predsezona i posezona u plusu, što 
nam i jest cilj, da se rastereti glavna sezona u kojoj smo dosegli svoj vrhunac i više od toga ne 
bi bilo održivo s postojećom infrastrukturom. 
Ukupni prihodi bili su 1.134.404,49 kn, a rashodi 1.089.496,46 kn. Kada se prihodima nadoda 

prijenos sredstava iz ranijih godina u iznosu od 39.260,44 kn, poslovanje rezultira viškom 
prihoda od 84.168,47 kn. Stanje sredstava (žiroračun i blagajna) na dan 31.12.2019. iznose 

97.071,25 kn. Još uvijek je u tijeku naplata potraživanja (dužnici boravišne pristojbe), a 
imamo i dugovanja prema dobavljačima. Bilo je i nekoliko neplaniranih troškova za ovaj 
period godine, poput odlaska u Madrid te kupnja novog kompjutera za ured zbog dotrajalosti 

starog, no trebalo bi biti sve u redu do pristizanja prvih financijskih sredstava. Prijedlog 

Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice općine Postira za 2019. godinu 
jednoglasno je prihvaćen. 
 

Točka 4. 

Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je ukratko navela što se sve radilo u protekla 3 

mjeseca. Toni Buljević upitao je hoće li biti veći prihod od turističke pristojbe u 2020. godini, 
obzirom na povećanje iznosa iste te pomoćne krevete, na što je Ivana Jelinčić odgovorila 
kako bi trebalo biti povećanje, no to najviše ovisi o popunjenosti hotela, obzirom da hotelski 
gosti plaćaju turističku pristojbu po danu, a za privatne iznajmljivače i dalje ostaje paušal, 
iako za 5 kn po krevetu veći nego u 2019. godini. Ana Lovrić navela je kako će se i turistička 
članarina za 2020. plaćati paušalno te bi i tu trebalo biti povećanje prihoda. Božidar Kovačić 
govorio je o plaćanju PDV-a na proviziju stranih agencija, točnije ide li to u zastaru nakon 5 
godina te da mu nitko od institucija nije znao dati odgovor. Tonči Vlahović rekao je kako je 

veliki dio pijeska u uvali Prja nestao te da bi se nešto trebalo napraviti, a isto tako i urediti 
žalo ispred hotela Lipa nakon što su tu bili radovi. Pohvalio je i uređenje plaže u Trsteni te 
otvaranje Beach bara. Siniša Marović rekao je kako će se sve plaže uređivati u travnju, a na 
pitanje o dovršetku radova na cesti do Dola rekao je kako je postavljanje asfalta planirano do 
Uskrsa. 
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Sjednica je završila u 18:15 h. 

 

U Postirima, 27. veljače 2020. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


