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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 6. sjednice Skupštine TZO Postira 

 

 

6. sjednica Skupštine održana je u ponedjeljak 20. ožujka 2017. godine u Pastoralnom centru 

sv. Josip u Postirima s početkom u 19:00 h. 

 

NAZOČNI: Frano Buljević, Jerko Šantić, Božidar Kovačić, Marko Jelinčić, Etica Banić, Tonči 
Vlahović, Pave Šerka, Joško Pulišelić, Katica Petrović, Maja Bokšić, Janez Zinrajh, Ivana 

Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Ivan Mihačić, Ivica Biočina, Pave Arnerić, Ivo Kličinović, Pave Ino 

Kalašić, Ana Lovrić, Toni Buljević, Jurica Matulić 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Marko Jelinčić koji je imao punomoć za obnašanje dužnosti Predsjednika TZO Postira na 
današnjoj sjednici utvrdio je kvorum, otvorio sjednicu i pozdravio sve okupljene. Krenulo se u 

usvajanje dnevnog reda. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Turističke zajednice (12.12.2016.) 

2. Prijedlog Financijskog izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za 2016. godinu 

3. Izvješće o radu Turističke zajednice u protekla tri mjeseca 

4. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.  

 

Točka 1. 
Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Postira održane 12. prosinca 

2016. godine jednoglasno je usvojen. 

 

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

izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za 2016. godinu. Ukupni prihodi bili su 

754.602,60 kn, a rashodi 695.054,64 kn. To rezultira viškom prihoda na kraju 2016. godine u 
iznosu od 59.547,96 kn. Kada se tome doda preneseni višak prihoda iz 2015. godine u iznosu 
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od 81.000,88 kn, ukupan višak prihoda na dan 31.12.2016. godine iznosi 140.548,84 kn. 
Također, zadnjeg dana 2016. godine sve obaveze prema dobavljačima bile su podmirene. 
Saldo na žiroračunu bio je 139.370,07 kn. Bruto plaće za prosinac 2016. u iznosu od 
14.209,68 kn isplaćene su u siječnju 2017. Transfer 30% boravišne pristojbe općinskom 
proračunu uredno je izvršen za sva četiri tromjesečja 2016. godine. Dug boravišne pristojbe 
prema Turističkoj zajednici na kraju godine bio je cca 35.000,00 kn bruto. Naglasak je dan i 

na povećanje prihoda u odnosu na 2015. godinu za 32.796,64 kn. Frano Buljević upitao je 
jesu li plaće za zaposlene unutar 30% proračuna, na što je odgovor bio potvrdan. Obzirom da 
su privatni iznajmljivači obveznici plaćanja paušalne boravišne pristojbe, a hoteli su bili 
standardno dobro popunjeni, povećanje prihoda nije imalo veze s povećanjem broja noćenja 
turista već zbog prijava na razne Natječaje i sufinanciranja projekata. Prijedlog Financijskog 

izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 

Točka 3. 
Ivana Jelinčić dala je kratki izvještaj o radu Turističke zajednice u protekla tri mjeseca, o 
tekućim poslovima, ostvarenim projektima, nagradama, sajmu i planovima za naredni 

period. Najviše riječi je bilo o 1. Svjetskom prvenstvu u branju maslina koje će se održati u 
listopadu ove godine. 

 

Točka 4. 
Frano Buljević dao je primjedbu na neuredan okoliš oko stare kuće ''Belotovih'' na Balaturi. 
Komunalcima će se dati nalog da se drača očisti, bez obzira što je to privatno vlasništvo. Etica 
Banić spomenula je smeće uz asfaltnu cestu prema Lovrečini. Tijekom travnja, odnosno 
početkom svibnja biti će zaposleni sezonski čistači koji će i tu rutu proći i očistiti. Maja Bokšić 
upitala je o SPBM, kako je cijeli projekt zamišljen, na što je Ivana Jelinčić dala odgovor. 
Božidar Kovačić spomenuo je kako je uspio povezati Gospodarsku komoru Split – Odsjek za 

turizam i bračko Planinarsko društvo ''Profunda'' koji su sudjelovali na Forumu obiteljskog 

smještaja koji se nedavno održao u Splitu. Etica Banić upitala je još o oznakama bike&bed za 
apartmane, odnosno edukaciju vezanu uz tu tematiku, na što je Ivana Jelinčić prisutne 
upoznala s problemima projekta Biciklističke staze otoka Brača. Naime, voditelj projekta 
Denis Špadina već više od godine i pol dana kasni s označavanjem staza, odugovlačeći, 
izmišljajući i ponašajući se krajnje neprofesionalno prema svim sudionicima projekta. Upravo 
zbog njega kasni i edukacija za privatne iznajmljivače. Upućeni su mu brojni pozivi, poruke, 
mailovi, upoznat je i direktor Joško Stella sa situacijom, no do današnjeg dana ništa se nije 
promijenilo, osim postavljanja velike tabele sa svim stazama, koja je trebala biti postavljena 

još prije skoro dvije godine. Vezano uz svjetsku biciklističku utrku koja će se održati u svibnju, 
a proći će i kroz našu općinu, Pave Šerka rekao je da će kontaktirati tvrtke s kojima oni 
surađuju i vidjeti može li se ostvariti kakva suradnja u budućnosti. 
 

Sjednica je završila u 20:00 h. 
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U Postirima, 20. ožujka 2017. 

 

 

Zapisničar:                          Predsjednik TZO Postira: 

 

________________               _____________________ 

Ivana Jelinčić          Ivan Mihačić 

 

 

 


