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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 2. sjednice Skupštine TZO Postira 

 

 

2. sjednica Skupštine održana je u četvrtak 25. ožujka 2021. godine u Pastoralnom centru sv. 

Josip u Postirima s početkom u 19:00 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Toni Buljević, Vesna Škarić, Ita Juras, Pavao Matulić, Lili Biočina, 
Ante Biočina, Diana Buljević, Jakov Klinčić, Jerko Šantić, Dobroslava Matulić, Pavlito 
Gospodnetić, Marko Jelinčić, Ivana Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Diana Petković, Božidar Kovačić, Pave Gospodnetić, Maja Bokšić, 
Ana Lovrić, Pave Šerka 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Siniša Marović utvrdio je kvorum, otvorio sjednicu i pozdravio sve okupljene. Krenulo se u 

usvajanje novog dnevnog reda. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. elektronske sjednice Skupštine Turističke zajednice 
(29.12.2020.) 

2. Prijedlog Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice općine Postira za 
2020. godinu 

3. Turistička sezona 2021. 
4. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.  

 

Točka 1. 
Zapisnik sa 1. elektronske sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Postira održane 29. 

prosinca 2020. godine jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 2. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila Prijedlog 
Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice općine Postira za 2020. godinu. 

Detaljno je napisano u dokumentu kojeg su članovi Skupštine dobili prije održavanja 
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Sjednice. U godini pandemije Covid – 19, od planiranih 1.000.000,00 kn prihoda ostvareno je 

391.824,27 kn. Rashodi u 2020. godini bili su 364.007,17 kn. Poslovanje u 2020. godini 

rezultiralo je viškom prihoda u iznosu od 27.817,10 kn, a kada se tome pridoda prijenos viška 
prihoda iz ranijih godina u iznosu od 84.168,47 kn poslovanje u 2020. godini rezultira viškom 
prihoda u iznosu od 111.985,57 kn. Stanje na žiroračunu i blagajni na dan 31.12.2020. bilo je 
95.821,66 kn. Prijedlog Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2020. godinu jednoglasno je 

prihvaćen. 
 

 

Točka 3. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko dala informacije koje su 

trenutno poznate vezano uz nadolazeću turističku sezonu. Ministarstvo turizma i sporta 

pokrenulo je kampanju ''Safe stay in Croatia'', kako bi se Hrvatska što bolje pozicionirala na 

tržištu kao sigurna zemlja. S projektom su upoznati svi turistički dionici u Postirima i Dolu te 
se u isti uključuju. Kako za sada stvari stoje, za dolazak u Hrvatsku biti će potrebne tzv. Covid 
putovnice, odnosno dokaz da je osoba preboljela Covid – 19, da je cijepljena ili da ima 

negativan PCR test. Također, pri povratku svojih državljana kući mnoge će zemlje od njih 
tražiti negativan PCR test, stoga bi u našoj Županiji trebalo bili nekoliko punktova gdje će se 
turisti moći testirati. Trenutna cijena testa je 400 kn za test na hrvatskom, a 450 kn za test na 

engleskom. To je još uvijek velika cijena, te će biti potrebno izvidjeti mogućnost 
sufinanciranja, na razini cijele Hrvatske. O svima nama će ovisiti u kojoj ćemo se ''boji'' 
nalaziti, no čak je bilo govora da bi otoci bili odvojeno ''obojani'' od svoje matične županije. N 
to ostaje za vidjeti.  

Što se tiče ovogodišnjeg iznosa poreza, turističke pristojbe i turističke članarine, za sada 
nema nikakvih informacija o smanjivanju istih. O tome će (kao i o preporučenim 
epidemiološkim mjerama) ovisiti i organiziranje ljetnih događanja.  
Kako bi se što bolje pripremili za nadolazeću turističku sezonu, svakodnevno su u 

komunikaciji Lokalni stožer i Turistička zajednica općine Postira te se prati situacija u mjestu. 

Ita Juras upitala je hoće li se i privatni iznajmljivači trebati cijepiti, na što je Ivana Jelinčić 
rekla kako nitko nikoga ne može prisiliti na cijepljenje, no da će razgovarati s doktoricom 
Mrduljaš o tome hoće li i oni biti u prioritetnoj skupini. Pavlito Gospodnetić rekao je kako je 
cijena testiranja još uvijek velika, s čime su se svi prisutni složili te će se vidjeti što će biti za 
otprilike mjesec ili dva. Ante Biočina upitao je kada će biti gotovi radovi u luci, točnije na rivi, 
na što je Siniša Marović rekao kako je krajnji rok 1.6.2021., no točno će se znati oko 1.5.2021. 
Nadovezao se i kako bi cesta do Dola trebala biti gotova i prije roka, odnosno i prije 

15.6.2021., a do kraja svibnja 2021. planiran je završetak radova u sportskom centru. Što se 
tiče novog hotela, planirano je da do kraja travnja 2021. budu gotovi betonski radovi, nakon 
čega bi se postavili zatvori na istome i u takvoj situaciji moguć je rad u unutarnjem dijelu i 
tijekom ljeta. Ita Juras rekla je kako su se na šetnicama prema Splitskoj i Lovrečini ponovno 
stvorile rupe, na što je Siniša Marović rekao kako će se iste ponovno sanirati, samo da prođe 
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''kišni'' period godine. Svi prisutni složili su se kako će i ova turistička godina biti neizvjesna, 
da su rezervacije tu, no da nitko ne zna što nas čeka. 
 

Točka 4. 
Nije bilo dodatne rasprave 

 

Sjednica je završila u 19:40 h. 

 

 

 

 

U Postirima, 25. ožujka 2021. 

 

 

 

Zapisničar:                                                   Predsjednik TZO Postira: 

 

________________               _____________________ 

Ivana Jelinčić                   Siniša Marović 

 

 

 


