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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Skupštine TZO Postira 

 

 

4. sjednica Skupštine održana je u srijedu 30. ožujka 2022. godine u Pastoralnom centru sv. 

Josip u Postirima s početkom u 18:30 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Toni Buljević, Ita Juras, Pavao Matulić, Ante Biočina, Jakov Klinčić, 
Pavlito Gospodnetić, Božidar Kovačić, Diana Petković, Jerko Šantić, Ivana Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Maja Bokšić, Ana Lovrić, Pave Šerka, Lili Biočina, Diana Buljević, 
Dobroslava Matulić, Vesna Škarić, Marko Jelinčić, Pave Gospodnetić 

 

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 3. sjednice Skupštine Turističke zajednice (23.12.2021.) 

2. Prijedlog Izvješća o radu i analize turističke godine TZO Postira za 2021. godinu 

3. Prijedlog Financijskog izvješća TZO Postira za 2021. godinu 

4. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.  

 

Točka 1. 
Zapisnik sa 3. sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Postira održane 23. prosinca 

2021. godine jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 2. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila Prijedlog 
Izvješća o radu i analize turističke godine TZO Postira za 2021. godinu. Detaljno je napisano u 

dokumentu kojeg su članovi Skupštine dobili prije održavanja Sjednice.  

Prijedlog Izvješća o radu i analize turističke godine TZO Postira za 2021. godinu jednoglasno 

je prihvaćen. 
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Točka 3. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila Prijedlog 
Financijskog izvješća TZO Postira za 2021. godinu. Detaljno je napisano u dokumentu kojeg 
su članovi Skupštine dobili prije održavanja Sjednice. Pavlito Gospodnetić upitao je gdje je 

prikazan honorar Harija Rončevića, na što mu je Ivana Jelinčić rekla pod stavkom ''autorski 

honorari'' te dodala kako se glazbene manifestacije ponekad knjiže na taj konto, a ponekad 
na ''usluge izvođenja glazbenih manifestacija'', ovisno o tome dobije li se ugovor ili račun. 
Pavlito Gospodnetić također je upitao zašto upravljanje Sportskim centrom i dalje ne bi 
ostalo pod Turističkom zajednicom te da Općina sagradi ugostiteljski objekt. Siniša Marović 
rekao je kako iznajmljivanje samih terena i nije toliko profitabilno kada se prihodima dodaju 

rashodi, odnosno plaća radnika, oprema, pogotovo u zimskim mjesecima kada uopće ne bi 
bilo profitabilno, pa niti da se bude na nuli. Što se tiče objekta, rekao je kako je to investicija 
od oko 1.500.000,00 kn, a u tom rangu su najveće općinske investicije te da smatra da ne bi 
bila dobra poruka da je najveća (općinska) investicija u povijesti Općine gradnja kafića. Na 
ovakav način, davanjem u koncesiju, Općina će imati siguran prihod od iznajmljivanja jer je 
naknada koju koncesionar mora plaćati sadržana u ugovoru, a sami objekt ostaje u vlasništvu 
Općine. 
Prijedlog Financijskog izvješća TZO Postira za 2021. godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 

Točka 4. 
Ante Biočina pitao je što će se napraviti na starom zjogu, a Siniša Marović odgovorio kako će 
se, prema onome što su mu rekli novi vlasnici, raditi street basket, mali park za djecu, 
prostor pod nadstrešnicom za održavanje dječjih rođendana te wc. Isto će biti javno 
dostupno, odnosno proslave u dogovoru s vlasnicima. Diana Petković pitala je hoće li se 
ozeleniti riva sada kada su gotovi radovi, na što je Siniša Marović rekao kako sljedeći tjedan 
dolaze kamenice koje radi Jadrankamen te masline koje će se u njima posaditi duž kamene 
šetnice. Božidar Kovačić upitao je je li moguće da se kamena šetnica spoji sa šetnicom na 
Rot, na što je Siniša Marović rekao da isto nije moguće zbog konfiguracije onog prostora, 
odnosno prostora iza parapeta. Pavlito Gospodnetić upitao je kakvi su planovi za ljeto, na što 
je Ivana Jelinčić odgovorila kako je u planu podizati kvalitetu postojećih manifestacija, boljim 
izvođačima, boljim predstavama, novim lokacijama, novim štandovima (primjerice za Nonino 
slatko). Diana Petković i Ita Juras upitale su kako će funkcionirati odvoženje otpada tijekom 

sezone, odnosno hoće li za iznajmljivače imati dodatne kante za plastiku, papir i staklo, ili će 
sami iznajmljivači morati o tome brinuti. Siniša Marović rekao je kako je briga oko istoga 
briga iznajmljivača, a odvoz otpada će tijekom sezone biti češći. 
 

 

 

Sjednica je završila u 19:00 h. 
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U Postirima, 30. ožujka 2022. 

 

 

 

Zapisničar:                                                   Predsjednik TZO Postira: 

 

________________               _____________________ 

Ivana Jelinčić                   Siniša Marović 

 

 

 


