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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 8. sjednice Skupštine TZO Postira 

 

 

8. sjednica Skupštine održana je u ponedjeljak 19. ožujka 2018. godine u Pastoralnom centru 

sv. Josip u Postirima s početkom u 18:30 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Frano Buljević, Božidar Kovačić, Marko Jelinčić, Etica Banić, Pave 

Šerka, Joško Pulišelić, Janez Zinrajh, Pave Arnerić, Jurica Matulić, Katica Petrović, Ivana 

Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Ivica Biočina, Pave Ino Kalašić, Ana Lovrić, Maja Bokšić, Jerko 

Šantić, Tonči Vlahović, Ivo Kličinović, Toni Buljević 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Predsjednik Skupštine TZO Postira Siniša Marović utvrdio je kvorum, otvorio sjednicu i 

pozdravio sve okupljene. Krenulo se u usvajanje dnevnog reda. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Turističke zajednice (27.12.2017.) 

2. Prijedlog Financijskog izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima Turističke 
zajednice općine Postira za 2017. godinu 

3. Priprema turističke sezone 2018. 
4. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.  

 

Točka 1. 
Zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Postira održane 27. prosinca 

2017. godine jednoglasno je usvojen. 

 

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

izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima Turističke zajednice općine Postira za 2017. 
godinu. Ukupni prihodi iznosili su 807.150,60 kn, a rashodi 881.306,57 kn. Razlika prihoda i 

rashoda bila je -74.155,97 kn. Prijenos sredstava iz ranijih godina bio je u iznosu od 
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128.563,93 kn, što rezultira viškom prihoda na dan 31.12.2017. u iznosu od 54.407,96 kn. 
Stanje na žiroračunu i blagajni na dan 31.12.2017. bilo je 99.147,19 kn. Ivana Jelinčić 
dodatno je objasnila kako je velika dodatna stavka u rashodima bilo 1. Svjetsko prvenstvo u 

branju maslina, a nenaplaćena potraživanja oko 35.000,00 kn bruto, uglavnom od dužnika 
Jerka Jelinčića Kokića. No sredstva na računu dostatna su za normalno funkcioniranje TZO 
Postira do prvog priljeva financijskih sredstava u ovoj godini. Marko Jelinčić dodao je kako su 
i znatna sredstva uložena u obnovu zgrade TZO Postira. 
Nakon stavljanja na glasovanje, Prijedlog Financijskog izvješća o ostvarenim prihodima i 
rashodima Turističke zajednice općine Postira za 2017. godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 

Točka 3. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko navela da se započelo s 
dogovaranjem manifestacija za nadolazeću sezonu. Za Fjeru je već dogovoren nastup grupe 
Magazin. Također, navela je kako je u Postirima u osnivanju Udruga mladih ''Berekin'' koja će 
imati za cilj poboljšanje kvalitete društvenog života u mjestu, a surađivati ćemo i na 
pojedinim manifestacijama Postirskog lita. Najveći fokus je stavljen na proslavu blagdana sv. 
Ivana Krstitelja, kojem se želi vratiti stari veliki značaj, a ove godine planira se peći vol na 
Malome mostu, lutrija te nastup Giuliana i Diktatora. Udruga ima podršku i Općine i TZO 
Postira te se nadamo da će uspješno realizirati svoje ideje i zamisli. Od 22. – 25. ožujka 2018. 
u Postirima će se održati 2. Međunarodni turnir u dječjem nogometu, 14. travnja 2018. 
održati će se 10. Oblica fest, tijekom svibnja regata Škojorsko Mrduja, zatim Postirsko lito te 
od 11. – 14. listopada 2018. 2. Svjetsko prvenstvo u branju maslina. Frano Buljević rekao je 
kako će Ivani Jelinčić dati smjernice za manifestacije koje su napisane 90-ih godina, 

manifestacije u kojima bi trebali sudjelovati i turisti. Etica Banić dala je prijedlog da se 

organizira utrka u trčanju do Lovrečine ili slično, na što je Ivana Jelinčić rekla da svi moraju 
biti svjesni da su za kvalitetno organiziranje nečeg malo većeg potrebni i ljudi i vrijeme. Kada 
bi se sada započelo s pripremama, utrka bi se mogla održati sljedeće godine, ali isto tako ako 
su i ostali spremni pomoći. Također, postoji neko nepisano pravilo među direktorima bračkih 
TZ-ova, a to je da se ne kopiramo međusobno. Sutivan je vezan u biciklizam i utrku Uvati 
vitar, Selca naglasak daju na Brač run, Postira su asocijacija na maslinarske manifestacije, itd. 

No naravno, to ne znači da nitko od nas ne može imati neku malu manifestaciju vezanu uz te 
aspekte. 

 

Točka 4. 
Božidar Kovačić je nazočne upoznao s informacijom da će se od svibnja 2018. godine 
postrožiti pravila o zaštiti osobnih podataka. Naime, već se sada zna dogoditi da turisti pri 
dolasku u apartman ne žele dati identifikacijske dokumente, a potrebno ih je registrirati u 
eVisitor. Također, nije dopušteno fotografiranje identifikacijskih dokumenata turista, što 
također mnogi rade, kako bi izbjegli čekanje gosta na prijavu. Prijedlog je da se na 
oglašivačkim stranicama iznajmljivača doda informacija kako će se goste pri dolasku u 
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apartman pitati identifikacijski dokumenti zbog registracije turista. Tako turist samom 

rezervacijom apartmana prihvaća i davanje svojih dokumenata na uvid. 
Ivana Jelinčić nazočnima je dala informacije sa Kolegija direktorica TZ-ova Splitsko – 

dalmatinske županije održanog 16. ožujka 2018. godine u Splitu, a ponajviše vezano uz 
mogućnost još većeg povećanja boravišne pristojbe. Naime, Joško Stella je na Kolegiju iznio 

informacije kako je aktualna priča oko povećanja boravišne pristojbe za još jedan euro, koji 
bi išao velikim nogometnim klubovima u Republici Hrvatskoj. Slične informacije plasiraju se i 
u medijima pod inicijativom tzv. ''Opatijske inicijative'' što je apsolutno neprihvatljivo. Nije 

sigurno hoće li ovo zaista postati i službeni prijedlog, odnosno Pravilnik, no ono što je sigurno 
da nećemo dopustiti da se ovakvo nešto doista i dogodi, svi kolege iz Splitsko – dalmatinske 

županije, a i šire. 
 

Sjednica je završila u 19:00 h. 

 

U Postirima, 19. ožujka 2018. 

 

 

Zapisničar:                          Predsjednik TZO Postira: 

 

________________               _____________________ 

Ivana Jelinčić                   Siniša Marović 

 

 


