REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa :021-05/15-01/59
Urbroj: 2171/02-15-2

ZAPISNIK
sa 01.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane dana 02. veljače 2016.g. godine u
sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati .
OPĆINSKO VIJEĆE: Vedran Šetić - predsjednik, Sandi Drandić, Sandro Žufić, Fabrizio
Fioretti, Iva Žufić Gmaz, Daniela Peršić, Neva Jurman , Ljiljana Dellabernardina
ODSUTNI : Dena Didović, Sanja Težak Vratović, Damir Pastrovicchio
PRISUSTVUJU: Edi Pastrovicchio - Načelnik, Giulio Palaziol – zamjenik Načelnika,
Irina Gobbato – Pročelnica JUO, Ennio Malusa` - zaposlenik Forlanette d.o.o. ,
Martina Šestan - zapisničar
Predsjednik pozdravlja Vijećnike i konstatira da sjednici prisustvuje 8 vijećnika,
te čita predloženi Dnevni red
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća u 2015.godini
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju mišljenja o Nacrtu konačnog
prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna
Općine Bale za 2016. godinu
4. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka, o obavljenoj reviziji
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama
5. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu
6. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Vlastitog pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Bale za 2016. godinu

8. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Programa rada Forlanette d.o.o. za 2016.
godinu
9. Vijećnička pitanja
Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za.
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 10 /2015. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 10. sjednice Općinskog Vijeća.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju mišljenja o Nacrtu
konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
Predsjednik predlaže Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju mišljenja
o Nacrtu konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije .
U Nacrtu konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske Županije potrebno
je:
U članku 55. u Tablici 7. : Položaj, vrsta, veličina i kapacitet izdvojenih građevinskih
područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene unutar turističkih razvojnih područja
(unutar i van ZOP-a) i turističkih područja (unutar ZOP-a), tražimo da se korigiraju brojevi
ležaja alocirani po turističkim razvojnim područjima za stavke 48. San Polo, 49. Colone, 50.
Sveti Benedikt i 51. Meneghetti, na način da oni iznose
48 SAN POLO - 1600 ležaja,
49 COLONE - 1600 ležaja,
50 SVETI BENEDIKT - 300 ležaja i
51 MENEGHETTI - 170 ležaja.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.2.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .

Ad.3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna
Općine Bale za 2016. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz
proračuna Općine Bale za 2016. godinu .

Ukupni iznos sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova
predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za svaku proračunsku godinu, utvrđuje se i
osigurava u proračunu Općine Bale, u skladu s posebnim zakonom.
Političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača
pripadaju sredstva za svakog vijećnika u jednakom iznosu, a za svakog vijećnika
podzastupljenog spola i naknada u visini od 10% iznosa utvrđenog za svakog pojedinog
vijećnika.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.3.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .
Ad.4. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka, o obavljenoj reviziji
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama
Predsjednik predlaže donošenje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured
Rijeka, o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama.
Prima se na znanje i prihvaća Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin, o
obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije za razdoblje od 23. veljače
2015. do 12. siječnja 2016.godine, Klasa: 041-01/15-10/14, Urbroj: 613-20-16-131 od
13.siječnja 2016. godine.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.4.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za i 1 suzdržan.
Ad.5. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o autotaksi prijevozu. Ovom se Odlukom
uređuju uvjeti i način obavljanja autotaksi prijevoza na području općine Bale , zahtjevi koje
mora ispunjavati autotaksi vozilo, autotaksi stajališta i način njihova korištenja, cijene usluge
autotaksi prijevoza, ispit za vozača autotaksi vozila, nadzor i prekršajne odredbe.
Autotaksi prijevoz na području i sa područja općine obavlja se isključivo na temelju
dozvole koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Bale. Dozvola se izdaje na vrijeme od
pet (5) godina, odnosno najduže do isteka važenja licencije.
Broj dozvola za područje Općine određuje se prema posljednjem popisu ukupnog
stanovništva na području Općine u omjeru jedna (1) dozvola na pet stotina (500) stanovnika.
Po izdanoj dozvoli autotaksi prijevoznik plaća naknadu u iznosu 1.000,00 kuna za
svaku godinu trajanja dozvole.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.5.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za i 1 suzdržan .

Ad.6. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o o prodaji i zamjeni nekretnina
Izlažu se prodaji putem javnog natječaja nekretnine u k.o. Bale :
1. k.č.4826/3 k.o.Bale u površini od 551 m2
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 261.339,30 kuna
2. zgr.č.307/1 k.o.Bale udio 768/1324
- početni iznos kupoprodajne cijene-okućnice iznosi: 69.903,09 kuna
Izlažu se zamjeni putem javnog natječaja nekretnine u k.o. Bale :
3. zgr.č.636/2 k.o.Bale dvorište površine 90 m2 u vlasništvu Općine Bale, procijenjene
vrijednosti 20.655,00 kuna u zamjenu za k.č.3958/1 k.o.Bale vrt površine 100 m2 u
vlasništvu Sandal Rinalda procijenjene vrijednosti 20.655,00 kuna.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.6.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .
Ad.7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Vlastitog pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Bale za 2016. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada
Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Bale za 2016. godinu .
Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Bale
obuhvaćene su slijedeće djelatnosti:
1. Čišćenje prometnica u naseljima na području Općine Bale
2. Održavanja javnih površina na području Općine Bale
3. Održavanje groblja
4. Upravljanje i održavanje općinske sportske dvorane
5. Djelomično održavanje nerazvrstanih cesta
Temeljem prikazanih javnih površina i namjene istih Vlastiti pogon sve ukupno održava
264.010,80 m2 površina na području Općine Bale.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.7.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za.

Ad.8. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Programa rada Forlanette d.o.o. za
2016. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o primanju na znanje Programa rada
Forlanette d.o.o. za 2016. godinu. U svom programu za 2016. godinu tvrtka Forlanette d.o.o.
Bale-Valle nastaviti će sa planom i metodologijom rada od 2014.-15. godine u skladu sa
djelatnostima za koju je tvrtka registrirana. Projekti koji su pokrenuti u suradnji sa Općinom

Bale, Zajednicom Talijana i udrugom „Vita“ ove godine će se promovirati zajedničkim
nastupom na tržištu pod nazivom „Bale-Valle“ i time omogućiti turistima da sve atrakcije i
kulturni eventi budu dostupni kupnjom samo jedne, turističke kartice. Društvo Forlanette
surađivati će i pomagati Turističkoj zajednici Općine Bale prilikom svih manifestacija koje
organizira Općina i Turistička zajednica.
Društvo Forlanette pratiti će objavu natječaja i javne pozive za sufinanciranje projekta te
obaviti usluge pisanja i apliciranja projekata za Općinu Bale.

Ad.9. Vijećnička pitanja
Načelnik Edi Pastrovicchio daje informaciju da će za desetak dana sazvati zbor građana .
Također Načelnik daje vijećnicima informaciju da počinju radovi na izgradnji infrastrukture
u starogradskoj jezgri.

Sjednica je dovršena u 20:10 sati .
ZAPISNIK VODILA:

Martina Šestan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vedran Šetić

