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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 2. sjednice Skupštine TZO Postira 

 

 

2. sjednica Skupštine održana je u četvrtak 28. ožujka 2019. godine u Pastoralnom centru sv. 

Josip u Postirima s početkom u 18:00 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Jakov Klinčić, Marijo Gospodnetić, Diana Petković, Jerko Šantić, 
Božidar Kovačić, Vesna Škarić, Ita Juras, Etica Banić, Pave Gospodnetić, Pavao Matulić, Pave 
Šerka, Antonela Vlahović, Ivana Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Toni Buljević, Lili Biočina, Ante Biočina, Maja Bokšić, Pave Ino 
Kalašić, Diana Buljević, Mate Škarić 

 

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. sjednice Skupštine Turističke zajednice (14.12.2019.) 

2. Prijedlog Financijskog izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za 2018. godinu 

3. Izvješće o radu Turističke zajednice općine Postira u protekla 3 mjeseca 

4. Pripreme za organizaciju Postirskog lita 2019. 

5. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.  

 

Točka 1. 
Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Postira održane 14. prosinca 

2018. 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 za 2018. godinu. Ukupni prihodi bili su 
882.572,86 kn, a rashodi 898.728,21 kn. Razlika prihoda i rashoda je -16.155,35 kn. 

Preneseni višak prihoda iz ranijih godina iznosi +55.415,79 kn. Ukupno poslovanje rezultiralo 
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je viškom prihoda u iznosu od +39.260,44 kn. Stanje na računu na dan 31.12.2018. godine 
iznosilo je 93.656,13 kn. Prijedlog Financijskog izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima 

za 2018. godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 

Točka 3. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila što se sve 
radilo od zadnje održane Sjednice Skupštine. Također, predstavljeni su i statistički podaci za 
2018. godinu, u kojoj je ukupno registriran 19.561 dolazak (+3% u odnosu na 2017.) te 

159.191 noćenje (+4% u odnosu na 2017.). 
 

Točka 4. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila koje su se 
manifestacije već sufinancirale u ovoj godini – Krnevol 2019. te da nam predstoji 3. 

Međunarodni turnir u dječjem nogometu, organizirani izlet 230 pedijatara koji će posjetiti 
Postira, Postirsko lito te jedan dan duži Kup Hrvatske u orijentacijskom trčanju i 3. Svjetsko 

prvenstvo u branju maslina, oboje u listopadu. Također, najava je i jedne grupe švedskih 
turista koji bi u studenom imali svoje natjecanje u orijentacijskom trčanju, u Postirima i na 
Gažulu. U narednih desetak dana sastati će se Povjerenstvo za manifestacije koje će odlučiti 
o prijavama pristiglim na Javni poziv. Etica Banić i Ita Juras predložili su da se i u rujnu održe 
manifestacije, na što je Ivana Jelinčić odgovorila da to do sada nije bilo moguće isključivo iz 
financijskih razloga, a obzirom da se ove godine povećava proračun organizirati će se i 
manifestacije u rujnu. Naravno, trebati će se uskladiti s radovima u luci Postira koji bi trebali 
započeti polovicom rujna, na što je Pave Gospodnetić rekao da je to prerano za početak 
radova. Siniša Marović rekao je kako će se uskoro odabrati izvođač radova te da će se zatim 
razgovarati s njime i dogovoriti oko početka, kako se ne bi štetilo turističkoj posezoni, ali isto 
tako potrebno je na vrijeme početi da se radovi ne bi produžili do sljedeće sezone. 
 

Točka 5. 
Etica Banić i Pave Gospodnetić upitali su do kada mogu trajati građevinski radovi u mjestu, 
na što je Siniša Marović odgovorio kako se na žalost mogu zabraniti samo radovi bagerom i 
sličnom teškom mehanizacijom, dok se svi ostali ne mogu zakonom zabraniti. To bi moglo 

stvoriti veliki problem jer na takav način nikakvu odredbu koju Općina po tom pitanju 
donese, a različita je od državnog zakona, Ministarstvo ne može podržati. No nastojati će se 
mirnim putem rješavati takvi problemi, ukoliko do njih dođe, a postoji također javni red i mir 
te ostala pravila, primjerice o buci, kojih se treba pridržavati. Pave Šerka nadodao je i kako se 
treba misliti i na građevinare kojima bi na takav način bilo uskraćeno pravo na rad, s čime su 
se svi prisutni složili. Pavao Matulić upitao je kada bi mogla biti gotova cesta do Dola, na što 
je Siniša Marović odgovorio kako se planira da bi 1. srpnja 2019. trebao biti postavljen asfalt 
za fazu koja je do sada napravljena. Ita Juras upitala je kada će biti gotov park u centru 

mjesta, na što je Siniša Marović odgovorio do sezone. Još je nešto građevinskih radova, a 
zatim slijedi sadnja mediteranskog vrta. Jakov Klinčić upitao je kada će biti gotovi radovi u 
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ulici Strančica, na što je Siniša Marović odgovorio do 1. svibnja 2019. godine. Prisutni su još 
kratko raspravljali o neugodnim iskustvima s HRT-ovim inkasatorima i plaćanju tv pristojbe. 
 

 

Sjednica je završila u 18:30 h. 

 

 

 

 

U Postirima, 28. ožujka 2019. 

 

 

 

Zapisničar:                                                   Predsjednik TZO Postira: 

 

________________               _____________________ 

Ivana Jelinčić                   Siniša Marović 

 

 

 


