
TURISTIČKA ZAJEDNICA 

OPĆINE BALE 
Rovinjska 1 

 

 

ZAPISNIK 
 

sa  sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine Bale održane dana 27. prosinca 2016. 

godine u Vijećnici Općine Bale, Trg T. Bembo 1 

 

 

SKUPŠTINA TZ: Edi Pastrovicchio – predsjednik, Massimo Piutti, Boris Kolić, Denis Marić, 

Silvana Andrijević, Dragan Janko 
 

ODSUTNI: Lutvija Murić, Ennio Malusà, Diana Bissi, Goran Drandić 
 

PRISUSTVUJU: Sandi Drandić – direktor TZO Bale 
 

Započeto: 18:00 sati 
 

 Predsjednik pozdravlja članove Skupštine i konstatira da na sjednici prisustvuje 6 

članova Skupštine, te čita predloženi Dnevni red koji glasi: 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Bale održane 

14.01.2016. 

2. Realizacija financijskog plana do 30.09.2016. 

3. Financijski plan i plan rada za 2017. g. 

4. Statistika ostvarenih noćenja u 2016. g. 

5. Analiza smještajnih kapaciteta i boravišne pristojbe za 2016. g. u općini Bale 

6. Razno 

 

Članovi Skupštine jednoglasno prihvaćaju dnevni red. 

 

Sukladno čl. 54. Poslovnika o radu Skupštine TZO Bale imenuju se: 

- Sandi Drandić kao zapisničar 

- Dragan Janko kao ovjerovitelj zapisnika 

- Massimo Piutti kao ovjerovitelj zapisnika 

 

Članovi Skupštine jednoglasno prihvaćaju predložene osobe. 

 

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Bale 

održane 14.01.2016. 
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik są sjednice Skupštine Turističke zajednice 

općine Bale održane 14.01.2016. Članovi Skupštine nemaju primjedbi na priloženi zapisnik. 

 

Predsjednik daje na glasanje točku Ad. 1. 
Skupština prihvaća sa 6 glasova Za. 
 



Ad. 2. Realizacija financijskog plana do 30.09.2016. 
 Direktor ureda TZO Bale prezentira podatke o sotvarenju financijskog plana i plana rada 

za 2016. sa podacima do 30.09.2016. Ostvareni prihodi na razini su planiranih, kao i troškovi. 

Sve planirane manifestacije redovno su održane osim 2 glazbene večeri (jedna otkazana zbog 

kiše, a druga zbog preklapanja sa nogometnom utakmicom hrvatske reprezentacije na EURO 

2016). 

Članovi Skupštine nemaju primjedbi na prezentiranu realizaciju plana. 
 

Ad. 3. Financijski plan i plan rada za 2017. g. 
 Direktor ureda TZO Bale prezentira financijski plan i plan rada za 2017. godinu uz 

napomenu da je navedeni plan prihvatilo Turističko vijeće TZO Bale na svojoj sjednici od 

31.10.2016. g. Direktor ureda daje informaciju da su u tijeku dogovori za organizacijom 

nekoliko novih manifestacija koje bi bile financirane od strane društva Mon Perin d.o.o. u visini 

od 70-ak tis Kn. 

Članovi Skupštine nemaju primjedbi na prezentirani financijski plan i plan rada za 2017. g. 
 

Predsjednik daje na glasanje  točku Ad. 3. 
Skupština prihvaća sa 6 glasova Za. 
 

Ad. 4. Statistika ostvarenih noćenja u 2016. g. 

 Direktor ureda TZO Bale prezentira rezultate turističke sezone 2016. na području općine 

Bale. U svim promatranim kategorijama ostvaren je rast – broj dolazaka, broj noćenja, visina 

uplaćene boravišne pristojbe. 

Članovi Skupštine nemaju primjedbi na prezentirane podatke. 

 

Ad. 5. Analiza smještajnih kapaciteta i boravišne pristojbe za 2016. g. u općini 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. 6. Razno 

 Član Skupštine Dragan Janko postavlja pitanje Predsjedniku o statusu projekta 

Škvačota. Predsjednik izvješćuje da je Općina učinila sve potrebne korake kako bi se projekt 

realizirao, te je sada sve na investitoru. 

 

Sjednica je završena u 19:00 sati 

 

 

                                                                                   Predsjednik Skupštine Turističke zajednice 

                                                                                       Općine Bale 
                                                                                  Edi Pastrovicchio 

 

 

__________________________________ 


