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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 1. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u srijedu 28. studenog 2018. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 18:00 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Marko Jelinčić, Ana Lovrić, Joško Pulišelić, Tonči Vlahović, Toni 

Buljević, Božidar Kovačić, Antonela Vlahović, Ivana Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Maja Bokšić, Ivana Gospodnetić 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Siniša Marović pozdravio je okupljene te utvrdio kvorum. Ovo je prva sjednica Vijeća u 
novom sastavu, nakon Izborne Skupštine. Predložio je da se u dnevni red uvede još jedna 
točka, Rebalans proračuna za 2018. godinu. Novi predloženi dnevni red bio je sljedeći: 
 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice općine Postira za 
2018. (do 31.10.2018.) 

2. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana Turističke zajednice općine Postira za 2019. 
3. Rebalans proračuna za 2018. godinu 

4. Novi zakoni u turizmu 

5. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Točka 1. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila Prijedlog 

Izvješća o radu i Financijskog plana do 31.10.2018., koji je jednoglasno prihvaćen. 
 

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

rada i Financijskog plana za 2019. godinu. Očekuje se dosta veliko povećanje prihoda, a 
sukladno tome biti će i veća ulaganja. Predloženi projekt igrališta za pse biti će stopostotno 
potvrđen kada se usuglasimo oko adekvatne lokacije za to, no ukoliko taj projekt ne bude 
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realiziran urediti će se vidikovac, postaviti klupe na šetnici ili slično, unutar predviđenog 
budžeta. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2019. godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 

Točka 3. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić. Obzirom da su do 31. listopada 2018. predviđeni 
prihodi povećani za 18% u odnosu na predviđene Planom, bilo je potrebno napraviti 
rebalans. Glavni razlog za povećanje prihoda je povećanje iznosa od boravišne pristojbe od 
nautike, za više od 50.000,00 kn. Nova dobivena sredstva uložena su u Kup utrku Hrvatske u 
orijentacijskom trčanju (koja nije bila predviđena u Planu rada za 2018.) i ostale manje 
manifestacije. Još su se neke stavke proračuna mijenjale, što je detaljno opisano u tablici 
Rebalansa proračuna kojeg su na sjednici dobili svi Vijećnici. Rebalans proračuna za 2018. 
godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 

Točka 4.  
Ivana Jelinčić predstavila je ukratko promjene koje donosi novi Zakon o turističkim 
zajednicama, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o boravišnoj pristojbi i Zakon o 
članarinama turističkim zajednicama. Neke od predloženih promjena su: ukidanje obaveznog 
osnivanja TZ, mogućnost da TZ-ovi obavljaju gospodarsku djelatnost, ukidanje Nadzornog 

odbora, nedefiniranost statusa direktora TZ, plaće zaposlenika moraju biti unutar 30% 
ukupnog budžeta (postavlja se pitanje što je osnovni budžet), ukidanje TZ mjesta, 
određivanje visine boravišne pristojbe na lokalnom nivou, definiranje razdoblja u kojem TZ 

može biti bez direktora, reguliranje saziva Skupštine u nedostatku kvoruma, raspodjela 
boravišne pristojbe od nautike u korist lokalne TZ, poticanje na zajedničke projekte (klaster 
Brač), povećanje boravišne pristojbe, ukidanje oslobađanja plaćanja boravišne pristojbe za 
vlasnike izvornih kuća, sužavanje pojma uža obitelj kod vikendaša, plaćanje boravišne 
pristojbe sudionika školskog izleta u iznosu od 50%, više boravišne pristojbe ide TZ županije, 
a manje HTZ-u, plaćanje turističke članarine paušalno. To sve piše u prijedlozima Zakona, na 
koje smo se očitovali preko TZSDŽ, a što će od toga biti prihvaćeno vidjeti ćemo u izglasanim 
Zakonima početkom 2019. godine. Svi prisutni složili su se da su neke od stavki 
kontradiktorne i nedovoljno definirane, ali isto tako da ima i dobrih promjena. 

 

Točka 5. 
Nastavno na Točku 4, Siniša Marović rekao je kako Općinska vijeća moraju donijeti odluku o 
visini poreza za iznajmljivače, ili će ona automatski biti 700,00 kn po krevetu (sa sadašnjih 
300,00 kn po krevetu). Na sutrašnjoj sjednici Vijeća Općine Postira biti će predloženo da se 
visina poreza ne mijenja, kako bi se olakšalo privatnim iznajmljivačima kojima je povećanje 
boravišne pristojbe nametnuto od strane Ministarstva turizma.  
Također, pročitao je mail koji je poslao gospođi Vinki Udiljak iz Ureda državne uprave u 

Supetru, a vezano uz lošu praksu oko retroaktivnih ukidanja Rješenja o pružanju usluga u 
domaćinstvu kako bi se izbjeglo plaćanje poreza i boravišne pristojbe, savjetovanja za 
nekategoriziranjem objekata, neispravnim brojem kreveta u stvarnosti i na Rješenjima, a 
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čime se oštećuju proračuni i Općine Postira i Turističke zajednice općine Postira, kao i 
Republike Hrvatske. Kap koja je prelila času, kako kaže Siniša Marović, bila je kada je Jerku 
Jelinčiću izdano Rješenje na ime Joanna Jozwva Jelinčić (supruga Tonča Jelinčića) bez njezine 
suglasnosti, a da stvar bude gora TZO Postira to Rješenje nije ni dobila nego tek odjavu u 
studenom 2018. Tako je onemogućena žalba na izdano Rješenje. Rekao je i kako će o svemu 
ovome i osobno porazgovarati s gospođom Vinkom Udiljak. 

Siniša Marović dotaknuo se i očitovanja od Ministarstva graditeljstva koje je dobio vezano uz 
svoj upit o javnim građevinskim radovima preko ljeta i zabrani istih. Po tom očitovanju 
ispada da se nikakvi radovi ne mogu zabraniti osim primjerice pikamera, hiltija i slično, čime 
bi se mogao stvoriti veliki problem u turističkoj sezoni. O tome će se raspravljati i na 
općinskom Vijeću. Joško Pulišelić predložio je da se pita još jedno mišljenje.  
Ana Lovrić upitala je što će biti s bukom koja ljeti dolazi iz Omiša, za vrijeme trajanja 
festivala, na što je Siniša Marović odgovorio kako se susreo s gradonačelnikom Omiša koji 
mu je obećao da festivala ove godine neće biti. 
Marko Jelinčić zatražio je da TZO Postira zatraži očitovanje koja je trenutna situacija s 

objektom na Vidovoj gori, koji je devastiran i nije u funkciji, a koji se nalazi na izuzetno 

poznatoj i posjećenoj lokaciji. Vidova gora je jedna od poznatijih vizura u cijeloj Hrvatskoj, a 
nebriga o njoj dovodi do neugodnih i sramotnih situacija kada je gosti posjete. To je problem 

cijelog otoka Brača kako destinacije, ali i Republike Hrvatske. Toni Buljević i Siniša Marović 
rekli su kako je vlasništvo tog objekta od Planinarskog društva ''Mosor'', a na terenu Općine 
Bol te da je objekt trebao preuzeti jedan ugostitelj koji se javio na natječaj nakon što je 
prijašnji vlasnik napokon otišao od tamo, no još ništa oko toga nije definirano. Vode se 
pregovori. Svi prisutni složili su se da je onakvo stanje objekta sramota. 
Ivana Jelinčić upitala je Joška Pulišelića postoji li mogućnost da se uvede autobusna linija za 
aerodrom Brač, obzirom da će se pista još više širiti i sve više ljudi dolaziti, na što je on 
odgovorio da je to u planu. 

 

Sjednica je završila u 19:20 h. 

 

U Postirima, 28. studenog 2018. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


