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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 1. sjednice Skupštine TZO Postira 

 

 

1. sjednica Skupštine održana je u petak 14. prosinca 2018. godine u Pastoralnom centru sv. 

Josip u Postirima s početkom u 18:00 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Jakov Klinčić, Diana Buljević, Mate Škarić, Diana Petković, Jerko 
Šantić, Božidar Kovačić, Vesna Škarić, Ita Juras, Etica Banić, Ivana Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Toni Buljević, Marijo Gospodnetić, Lili Biočina, Ante Biočina, Maja 
Bokšić, Pave Gospodnetić, Pave Ino Kalašić, Pavao Matulić, Pave Šerka 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Siniša Marović utvrdio je kvorum, otvorio sjednicu i pozdravio sve okupljene. Dao je prijedlog 

da se u dnevni red doda 4. točka, Iznos paušalnog poreza na iznajmljivanje. Krenulo se u 

usvajanje novog dnevnog reda. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa izborne sjednice Skupštine Turističke zajednice (30.10.2018.) 
2. Prijedlog Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice općine Postira za 

2018. (do 31.10.2018.) 

3. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana Turističke zajednice općine Postira za 2019. 
4. Iznos paušalnog poreza na iznajmljivanje 

5. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.  

 

Točka 1. 
Zapisnik sa izborne sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Postira održane 30. 

listopada 2018. godine jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 2. 
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. Obzirom 

da su do 31. listopada 2018. predviđeni prihodi povećani za 18% u odnosu na predviđene 
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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. Rebalans je izglasan na sjednici Vijeća TZO 
Postira 28.11.2018. 

 

Točka 3. 
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 
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 4. 
Od siječnja 2019. daje se mogućnost lokalnim samoupravama da same odrede iznos 
paušalnog poreza na iznajmljivanje kreveta, a ministar turizma će propisati najniži i najviši 
mogući iznos. Razgovorom je utvrđeno zajedničko mišljenje svih članova Skupštine kako bi 
iznos tog poreza za općinu Postira trebao ostati isti, odnosno 300,00 kn po krevetu za Postira 
i 210,00 kn po krevetu za Dol, kako se ne bi otežalo poslovanje iznajmljivačima. Dogovoreno 
je i kako će se ovo mišljenje uputiti Vijeću općine Postira koji će ovu temu imati na svojoj 
sjednici u siječnju 2019. godine. 
 

Točka 5. 
Siniša Marović upoznao je nazočne s problematikom rada Državne uprave u Supetru i 

mailom koji je poslao gospođi Vinki Udiljak, vezano uz brojne neregularnosti čime se ozbiljno 
oštećuje proračun Turističke zajednice općine Postira i Općine Postira. Skupštinari Etica 
Banić, Diana Petković, Jerko Šantić i Vesna Škarić podijelili su s ostalima svoja neugodna 

iskustva vezana uz inspekciju i Ured državne uprave te saznanja o neregularnostima u 
poslovanju pojedinih postirskih iznajmljivača, čemu će se nastojati stati na kraj u narednoj 
godini. 

Razgovaralo se i o mogućnosti organiziranja studijskog putovanja za privatne iznajmljivače te 
ukoliko se bude u financijskoj mogućnosti, to bi se moglo ostvariti u studenom 2019. godine.  
 

 

Sjednica je završila u 19:00 h. 

 

 

 

 



3 

 

U Postirima, 14. prosinca 2018. 

 

 

 

Zapisničar:                                                   Predsjednik TZO Postira: 

 

________________               _____________________ 

Ivana Jelinčić                   Siniša Marović 

 

 

 


