
TURISTIČKA ZAJEDNICA 

OPĆINE BALE 
Rovinjska 1 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

sa  sjednice Turističkog vijeća Općine Bale održane dana 14. prosinca 2016.godine u Vijećnici 

Općine Bale, Trg T. Bembo 1 
 

 

VIJEĆE TZ: Edi Pastrovicchio – predsjednik, Jozo Bošnjak, Massimo Piutti, Morena 

Andrijević, Valter Cuccurin 

 

ODSUTNI: Nada Pavleka, Toni Bilić, Dragica Poropat, Lara Ignoto 
 

PRISUSTVUJU: Sandi Drandić – direktor TZO Bale 

 

Započeto: 18:00 sati 
 

 Predsjednik pozdravlja Vijećnike i konstatira da na sjednici prisustvuje 5 vijećnika, te 

čita predloženi Dnevni red, te predlaže nadopunu sa točkom Analiza smještajnih kapaciteta i 

boravišne pristojbe TZO Bale, tako da isti sada glasi: 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Bale 

održane 31.10.2016. 

2. Donošenje Poslovnika o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Bale 

3. Donošenje Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Bale 

4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističke zajednice općine Bale 

5. Donošenje odluke o izmjeni visine dohotka za Direktora ureda Turističke zajednice općine 

Bale 

6. Informacija Direktora ureda Turističke zajednice općine Bale o potrebi donošenja 

Pravilnika o provedbi postupka nabave radova, roba i usluga, te Pravilnika o zaprimanju 

roba, izvođenju radova, izvršenju usluga, zaprimanju dokumenata i računa, plaćanju 

obveza i predujma 

7. Analiza smještajnih kapaciteta i boravišne pristojbe TZO Bale 

8. Informacija Predsjednika Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Bale o 

manifestacijama povodom božićno-novogodišnjih blagdana u općini Bale 

9. Razno 

 

Vijećnici jednoglasno prihvaćaju novi dnevni red. 

 

 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice općine 

Bale održane 31.10.2016. 
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik są sjednice Turističkog vijeća Turističke 

zajednice općine Bale održane 31.10.2016. Vijećnici nemaju primjedbi na priloženi zapisnik. 



 

Predsjednik daje na glasanje točku Ad. 1. 
Vijeće prihvaća są 5 glasova Za. 
 

Ad. 2. Donošenje Poslovnika o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Bale 
 Predsjednik obavještava vijećnike o potrebi donošenja Poslovnika kako bi se definirali 

svi uvjeti rada Turističkog vijeća. 

Uz kratku raspravu vijećnici nemaju primjedbi na Poslovnik. 

 

Predsjednik daje na glasanje  točku Ad. 2. 

Vijeće prihvaća sa 5 glasova Za. 
 

Ad. 3. Donošenje Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Bale 
 Predsjednik obavještava vijećnike o potrebi donošenja Pravilnika o radu Turističkog 

ureda Turističke zajednice općine Bale kako bi se definirale prava i obveza zaposlenika 

Zajednice. 
Vijećnici nemaju primjedbi na predloženi Pravilnik. 
 

Predsjednik daje na glasanje  točku Ad. 3. 

Vijeće prihvaća są 5 glasova Za. 
 

Ad. 4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističke zajednice općine Bale 

 Predsjednik obavještava vijećnike o potrebi donošenja Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu Turističke zajednice općine Bale kako bi se standardizirala potreba za radnim 

mjestima unutar Zajednice. 

Vijećnici nemaju primjedbi na predloženi Pravilnik. 

 

Predsjednik daje na glasanje  točku Ad. 4. 

Vijeće prihvaća są 5 glasova Za. 

 

Ad. 5. Donošenje odluke o izmjeni visine dohotka za direktora ureda Turističke zajednice 

općine Bale 
 Predsjednik izvješćuje vijeće o proteku probnog roka direktora ureda, te izjavljuje da je 

direktor zadovoljio probni rok. Kako bi se primanja direktora uskladila sa primanjima ostalih 

direktora ureda sličnih Turističkih zajednica, predsjednik predlaže povećanje visine dohotka za 

direktora ureda Turističke zajednice općine Bale. 
Slijedom navedenog vijeće predlaže da se dohodak poveća na iznos od 10.500,00 Kn bruto 

uvećano za 0,5% (minuli rad) za svaku dovršenu godinu staža. 

 

Sukladno članku 29. Statuta Turističke zajednice općine Bale Turistističko vijeće 

Turističke zajednice općine Bale jednoglasno sa 5 glasova Za donosi sljedeću: 

 

O D L U K U 
 

I. Donosi se odluka o povećanju visine dohotka za Sandija Drandića, direktora ureda 

Turističke zajednice općine Bale 
 

Ad. 6. Informacija Direktora ureda Turističke zajednice općine Bale o potrebi donošenja 

Pravilnika o provedbi postupka nabave radova, roba i usluga, te Pravilnika o zaprimanju 



roba, izvođenju radova, izvršenju usluga, zaprimanju dokumenata i računa, plaćanju 

obveza i predujma 
 Direktor ureda obavještava vijećnika o potrebi donošenja raznih pravilnika kako bi se 

rad Zajednice usuglasio sa zakonskim propisima i normama. Po tom pitanju direktor ureda 

prilaže nacrte potrebnih Odluka koje će direktor donijeti. 

Vijećnici nemaju primjedbi na predložene tekstove odluka. 

 

Ad. 7. Analiza smještajnih kapaciteta i boravišne pristojbe TZO Bale 

 Predsjednik daje riječ direktoru ureda kako bi prezentirao analizu smještajnih kapaciteta 

na području TZO Bale. Navedenom analizom vidljivo je da u Balama prevladava smještaj sa 

4*, ali kad se maknu kapaciteti u kampu (na koje odpada 68% kapaciteta) vidljivo je da preko 

60% smještaja čine kapaciteti sa 3*. Samom analizom vidljivo je da je 78% od ukupnih noćenje 

ostvarenih u kampu, koji je uplatio i 83% boravišne pristojbe. 

Ova analiza biti će temelj za detaljniju analizu koja će se napraviti tijekom zimskih mjeseci 

kojom ćemo dobiti konkretniju sliku kretanja trendova u turizmu općine Bale, te se definirati 

daljnji koraci i strategija ulaganja u smještajne kapacitete. 

Vijećnici podržavaju takvu inicijativu. 

 

Ad. 8. Informacija Predsjednika Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Bale o 

manifestacijama povodom božićno-novogodišnjih blagdana u općini Bale 

 Predsjednik informira vijećnika o događanjima za ovogodišnje božićno-novogodišnje 

blagdane. Program počinje u subotu 17. prosinca božićnim koncertom klape Castrum Vallis i 

prijatelja u crkvi B.D.M. Program se nastavlja u srijedu 21. prosinca dolaskom djeda mraza i 

podjelom paketića za školsku i predškolsku djecu. U petak 23. prosinca održati će se božićni 

koncert na kojem će sudjelovati limena glazba Mon Perin, klapa Castrum Vallis, te dječja 

ritmička skupina zajednice talijana Bale, te će se održati već tradicionalna tombola i podjela 

panetona. Nakon koncerta organizira se domjenak na kojem će baljanske udruge pomoći u 

realizaciji programa (pečena riba, kuhano vino, fritule, kolači,…). Program se završava na 

badnja kada će nakon polnoćke biti dijeljeno kuhano vino i kolači. 

 

Ad. 9. Razno 

 Vijećnik Massimo Piutti (kao direktor Mon Perina d.o.o.) obavještava ostale vijećnike 

o ulaganjima Mon Perina u marketing za 2017. od preko 2 mil Kn, od čega se iznos od cca 150 

tis Kn odnosi na direktnu promidžbu Bala kao jedinstvene destinacije. Marketinška aktivnost 

usmjerena je na online i offline oglašavanje (katalozi, sajmovi, web oglašavanje – adwords, 

facebook,…). 

 

 

Sjednica je završena u 19:40 sati 

 

 

 

                                                                                       Predsjednik Vijeća Turističke zajednice 
Zapisničar                                                                                       Općine Bale 
Sandi Drandić                                                                              Edi Pastrovicchio 
 

 

________________________                                           ____________________________ 
 


