REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/20-01/1
Urbroj: 2171/02-20-2
ZAPISNIK
sa 01. sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane dana 06. ožujka 2020. godine u
sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati .
OPĆINSKO VIJEĆE: Vedran Šetić – predsjednik, Giulio Palaziol, Marija Orbanić,
Dragan Janko, Korana Kolić, Dea Lordanić, Silvano Modrušan, Ljiljana Dellabernardina,
Enzo Silvi
ODSUTNI : Daniela Peršić, Ellen Pastrovicchio
PRISUSTVUJU: Edi Pastrovicchio - Načelnik, Sandi Drandić – Zamjenik Načelnika,
Fabrizio Fioretti - zamjenik Načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine ,
Irina Gobbato- Pročelnica JUO, Matija Garilović – direktor Forlanette d.o.o., Arijana Orlić –
Fort Forno d.o.o., Martina Šestan – zapisničar
Predsjednik pozdravlja Vijećnike, konstatira da sjednici prisustvuje 9 vijećnika, predlaže
dopunu Dnevnog reda sa 18. točkom Donošenje Zaključka o neprihvaćanju zahtjeva Tanje
Drandić. Obzirom da nije bilo novih prijedloga predlaže slijedeći :

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Prihvaćanje zapisnika sa 7.sjednice Općinskog vijeća u 2019.godini
Prezentacija elaborata Valorizacije tvrđave Benedetto
Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja
za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na
građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale
6. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bale-Comune
di Valle
7. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle
8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranka i nezavisnih vijećnika u 2020. godinu
9. Plan manifestacija za 2020.godinu
10. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2019. godinu

11. Donošenje Odluke o donošenju smjernica za razvoj sustava civilne zaštite na području
općine Bale za period od 2020. do 2023. godine
12. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bale za
2020. godinu
13. Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale
14. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale za 2020.godinu
15. Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale za 2019. godinu
16. Izvješće o radu načelnika Općine Bale za razdoblje srpanj – prosinac 2019.
17. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za izdavanje jamstva Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Rovinj i Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj kod poslovne banke
18. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju zahtjeva Tanje Drandić
19. Vijećnička pitanja
Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 7.sjednice Općinskog vijeća u 2019.godini
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 07. sjednice Općinskog Vijeća održane
20.12.2019.godine.
Predsjednik daje na glasanje Zapisnik sa 07. sjednice.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .
Ad. 2. Prezentacija elaborata Valorizacije tvrđave Benedetto
Predsjednik predlaže Prezentaciju elaborata Valorizacije tvrđave Benedetto. Načelnik Edi
Pastrovicchio govori obzirom da su se dobile tvrđave na korištenje vrijeme je da se pripremi
dokumentacija kako bi se tvrđave mogle koristiti i kako bi se mogli prijaviti na fondove za
financiranje projekta. Načelnik Edi Pastrovicchio daje riječ Arijani Orlić iz tvrtke Fort Forno
d.o.o. koja prisutnima prezentira projekt valorizacije tvrđave Benedetto. Govori kako je svrha
vrednovanja tvrđave Benedetto kao i ostalih tvrđava podizanje svijesti o njihovoj vrijednosti i
da se valoriziraju na adekvatan način. Tvrđava Benedetto bi se obnovila a bedemi bi se
sanirali i nadogradili te cilj bi bio približiti tvrđavu njenom izvornom obliku kakva je ona bila
u doba kada je sagrađena. Unutar tvrđave upriličilo bi se doba Austro Ugarske Monarhije.
Uređenje kompletne tvrđave omogućilo bi tada organiziranje smještaja i gosti koji bi došli
upoznali bi se sa ponuđenim sadržajima. Ideja je da bi bedeme tvrđave štitila vojna straža, u
prostorijama bi se uredile spavaonice, sanitarni čvorovi, kuhinja, prostorija za objed,
spremište oružja, stražarnice i napravila bi se replika topova. Ideja je da se projekt implicira
na europske fondove i projekt se uklapa u fond europskog regionalnog razvoja. Arijana Orlić
završava svoje izlaganje i govori ukoliiko netko ima pitanja da stoji na raspolaganju.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje da li se može prezentacija dostaviti vijećnicima.
Arijana Orlić govri da će svakako svima dostaviti prezentaciju projekta. Vijećnik Silvano
Modrušan postavlja pitanje da li su se koristili sa snimkama iz arhitektonskog fakulteta iz

Zagreba koji su 2002. ili 2003. g. snimali tvrđave i izradili projekte valorizacije tih objekata.
Arijana Orlić govori da nisu imali te snimke.
Vijećnik Silvano Modrušan govori da kod takvih projekata dobro bi bilo pogledati primjere
kod ostalih koji su već valorizirali takve projekte.

Ad. 3. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju nekretnina.
Najpovoljnijom ponudom u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Bale na osnovi
natječaja objavljenog dana 8.siječnja 2020.godine i natječaja objavljenog dana 31.siječnja
2020. godine utvrđuje se slijedeća ponuda :
1. Za nekretninu zgr.č.725 k.o.Bale 1. Suvlasnički dio: 4/40 2. Suvlasnički dio: 4/40,
ponuda ponuditelja Riccardo Sugar, De Amicis 20B, Rovinj, OIB:99108489760 sa
ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 74.400,00 kn
2. Za nekretnine zgr.č.578/1 i k.č.3368/5 sve k.o.Bale 4.Suvlasnički dio:13/315
7.Suvlasnički dio:188/315, ponuda ponuditelja Radeta Boschovskog, Selo Chelopek,
ulica 101 br.bb.Brvenica, Makedonija OIB: 28797956430 sa ponuđenom
kupoprodajnom cijenom od 208.550,00 kn.
2. Za nekretninu zgr.č.130/12 k.o.Bale, udio 1/1, ponuda ponuditelja Milana Simića,
Bergselaan 299/E 3, Rotterdam, Nizozemska, OIB:93311755661 sa ponuđenom
kupoprodajnom cijenom od 18.888,00 kn.
3. Za nekretninu zgr.č.525 k.o.Bale, udio 17/1152, ponuda ponuditelja Nives Berne,
Grote 6, Bale, OIB:84626717428 sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 4.606,60
kn.
4. Za nekretninu zgr.č.556/7 k.o.Bale, ponuda ponuditelja Gina Poropata, Rovinjska 19,
Bale, OIB:75668232979 sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 10.100,00 kn.
5. Za nekretninu k.č.3951/2 k.o. suvlasnički udio 120/360 ponuda ponuditelja Indire
Duraković, 49 Highwood Crescent, Horsham RH12 1UG, Velika Britanija,
OIB:34562337303 sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 6.800,00 kn
Za nekretnine pod.red.br. 1.-4. nije pristigla niti jedna ponuda.

Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasanje točku Ad.3.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za i 1 suzdržani .

Ad.4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o prodaji nekretnina. Izlažu se prodaji putem javnog
natječaja nekretnine-okućnice koje služe za redivnu uporabu zgrade u k.o. Bale :
1. k.č. 4005/1 k.o.Bale (okućnica), površine 100 m2, udio 100/14272
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 22.380,00 kn
2. k.č. 3654/1 k.o.Bale (okućnica), površine 300m2
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 89.520,00 kn
3. k.č.3848/2 k.o.Bale(okućnica), udio 160/320, površine 127,50m2
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 33.290,25 kn
4. k.č.4788 k.o.Bale(okućnica), površine 83m2
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 18.575,40 kn
Vijećnik Silvano Modrušan govori da su kao klub vijećnika razgovarali oko prodaje okućnica
i predlažu da okućnice u kojima Općina Bale ima udjele da se ne ide na prodaju već da se
omogući obiteljima da steknu vlasništvo na neki drugi način , npr. Ugovorom o korištenju.
Načelnik Edi Pastrovicchio govori da svakome tko je tražio omogućilo mu se i dalo na
korištenje u vidu zakupa ali ako podnese zahtjev za kupnju zakonski mu se ne može pokloniti
okućnica već je mora kupiti.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasanje točku Ad.4.
Vijeće prihvaća sa 6 glasova Za, 1 protiv i 2 suzdržana.

Ad. 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog
natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske
djelatnosti na građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale
Predsjednik predlaže Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju
Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske
djelatnosti na građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale. Raspisuje se Javni natječaj za
osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na
građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale. Građevinske parcele na kojima se osniva pravo
gradnje su po namjeni stambene ili stambeno poslovne namjene.
Nositelj prava građenja dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo građenja Općini Bale u
iznosu utvrđenom u postupku Javnog natječaja - po m2/ 4 EUR-a godišnje.
Naknada od 4. EUR-a po m2 određuje se na rok od 10 godina .
Javni natječaj se raspisuje za
- k.č. 3666/6 k.o.Bale površine 250 m2, početna godišnja naknada:7.460,00 kn

-

k.č. 3374/14 k.o.Bale površine 517 m2, početna godišnja naknada:15.427,28 kn

Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasanje točku Ad.5.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .

Ad. 6. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine BaleComune di Valle
Predsjednik predlaže donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Bale-Comune di Valle. Pročelnica Irina Gobbato govori da se Statut usuglašava sa Zakonom
o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i to vezano za odredbe
koje se odnose na promjene unutar sustava državne uprave. U skladu toga izvršeno je
usklađenje Statuta Općine Bale.
Predsjednik otvara raspravu i kako se nitko nije javio za riječ daje na glasovanje točku Ad.6.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .

Ad.7. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bale-Comune di
Valle. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da je inicijativa da se osniva Savjet mladih Općine
Bale radi sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i
značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja
mladih općine Bale. Pročelnica Irina Gobbato govori da stupanjem na snagu ove Odluke na
slijedećem općinskom vijeću bi se donijela Odluka o raspisivanju izbora. Pokrenuo bi se javni
poziv i objava, obrazci, kandidatura i uvjeti sukladno zakonu o mladima. Obzirom na broj
stanovnika savjet bi imao pet članova.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje da li je cijeli postupak zakonski reguliran.
Pročelnica Irina Gobbato govori da je sve sukladno zakonu savjeta mladih.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.7.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.

Ad.8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranka i nezavisnih vijećnika u 2020. godinu
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje
političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2020. godinu. Pročelnica Irina Gobbato govori za
vijećnike Općinskog vijeća Općine Bale utvrđuje se iznos sredstava Proračuna Općine za
2020.godinu planiranih iz aktivnosti A100205 Političke stranke i nezavisne liste, pozicije 79,

osnovni račun 38114 namijenjenih za redovito godišnje financiranje u iznosu od 1.000,00
kuna po vijećniku godišnje obzirom da ne postoji podzastupljenost spola.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje da se promijenilo da su muški vijećnici bili
podzastupljeni u odnosu na ženske vijećnice. Pročelnica Irina Gobbato govori da je to bilo za
2019.g. Pročelnica Irina Gobbato govori da je zakonom propisano da podzastupljenost postoji
ako je zastupljenost jednog spola u predstavničkom tijelu niža od 40 %. Izračunom je
zastupljenost žena 54 % a muškaraca 45%.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.8.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za i 1 Suzdržan.

Ad.9. Plan manifestacija za 2020.godinu
Predsjednik predlaže Plan manifestacija za 2020.godinu. Direktor turističke zajednice Sandi
Drandić govori da se zadržava trend prethodnih godina da se barem jednom tjedno nešto
dešava u našoj destinaciji. Program manifestacije usklađen je sa drugim dionicima ,
prvenstveno sa kampom Mon Perin.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina govori da je plan manifestacija svake godine isti, nema
ništa novoga i da je jako razočarana. Govori da nije u redu da od 11 članova komisije za
kulturu ,ostalih udruga i ugostitelja da se ne može nešto novo ponuditi. Isto tako predlaže da
se čripnja fest prebaci za srpanj ili kolovoz kada budu gosti.
Direktor turističke zajednice Sandi Drandić govori što se tiče odbora za kulturu da ima 11
članova ali formalno koji sudjeluju jedva da se skupi kvorum. Što se tiča čripnja festa govori
da je i njegova želja da se održi tijekom sezone kada ima više posjetitelja ali stvara se drugi
problem. Večina hrane odnosno porcija koja se spremi jedva zadovoljava potražnju. Vijećnica
Lijljana Dellabernardina govori da bi se to lako riješilo kada bi se uključilo sve ugostitelje.
Sandi Drandić govori da se grupe ne žele organizirati oko toga i u tome je problem.
Predsjednik daje na glasovanje točku Ad.9.
Vijeće prihvaća sa 6 glasova i 3 Suzdržana.

Ad.10. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2019. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine
Bale za 2019. godinu. Usvaja se informacija o izvršenoj Analizi stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Bale za 2019. godinu.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.10.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.

Ad. 11. Donošenje Odluke o donošenju smjernica za razvoj sustava civilne zaštite na
području
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o donošenju smjernica za razvoj sustava civilne
zaštite na području. Ovom Odlukom donose se smjernice za razvoj sustava civilne zaštite na
području općine Bale za period od 2020. do 2023. godine

Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.11.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.

Ad. 12. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Bale za 2020. godinu
Predsjednik predlaže prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Bale za 2020. godinu. Ovom Odlukom donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite na području općine Bale za 2020. godinu.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.12.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .

Ad. 13. Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale
Predsjednik predlaže Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale. Ovom Odlukom
donose se Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale. Ovom Odlukom usklađuje se
Plana zaštite od požara Općine Bale s novonastalim uvjetima.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.13.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.

Ad. 14. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale za
2020.godinu
Predsjednik predlaže Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale za
2020.godinu.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.14.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .

Ad. 15. Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale za 2019. godinu
Predsjednik predlaže Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale za 2019. godinu. Usvaja
se informacija o izvršenoj Analizi stanja zaštite od požara na području Općine Bale za 2019.
godinu.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina postavlja pitanje vezano za sanaciju krova zgrade Dvd-a
da još ništa nije sanirano. Predsjednik Vedran Šetić govori da je za ovu godinu bilo
predviđeno proširenje i uređenje garažnog prostora za Dvd i komunalni dio. Trenutno je u
izradi projektna dokumentacija ishodovanja građevinske dozvole za nadogradnju gornjeg
kata, tako da nije bilo u planu sanacija krova.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.15.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .

Ad.16. Izvješće o radu načelnika Općine Bale za razdoblje srpanj – prosinac 2019.
Predsjednik predlaže Izvješće o radu načelnika Općine Bale za razdoblje srpanj – prosinac
2019. i otvara raspravu.
Vijećnik Silvano Modrušan govori da bi izvještaj trebalo malo detaljniije napisati.
Predsjednik Vedran Šetić govori da je kroz izvještaj obuhvaćeno sve na čemu se radi.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.16.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za i 2 suzdržana.

Ad.17. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za izdavanje jamstva Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Rovinj i Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj kod poslovne
banke
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za izdavanje jamstva
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj kod poslovne
banke. Daje se suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj i Područnoj vatrogasnoj
zajednici Rovinj za izdavanje jamstva po dugoročnom kreditu radi nabavke vatrogasnih
vozila i opreme putem Vatrogasne zajednice Istarske županije, pod sljedećim uvjetima:
kreditor: Istarska kreditna banka Umag d.d. u suradnji sa Hrvatskom bankom za obnovu i
razvitak;
-

iznos glavnice kredita: 11.800.000,00 kuna;
kamatna stopa: 2,00% godišnje fiksna;
namjena: financiranje nabave vatrogasnih vozila i opreme;
naknada za rezervaciju sredstava: ne naplaćuje se;
naknada za obradu kredita: 0,25% jednokratno, odnosno plaća se alikvotni dio
naknade, sukcesivno sukladno dinamici povlačenja kreditnih sredstava;
metoda obračuna kamata: proporcionalna metoda obračuna;
rok korištenja: do 24 mjeseca;

-

rok otplate kredita: 120 mjeseci;
način otplate glavnice: jednake mjesečne rate;
početak otplate: bez počeka;
obračun i naplata kamata: mjesečno;

Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje koja će se vozila nabavljati. Predsjednik Vedran
Šetić govori da se nabavlja četiri vozila, kamiona.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.17.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .
Ad.18. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju zahtjeva Tanje drandić
Načelnik Edi Pastrovicchio govori da je Tanja Drandić nakon što se dogodila nesreća u kojoj
je poginuo njezin suprug prema naputku odvjetnika tužila Mon Perin i Općinu Bale. Načelnik
govori da joj je odmah rekao kako Općina Bale nema veze sa time, međutim odrađena su tri
ročišta i odštetni zahtjev je bio u iznosu od 11.000.000,00 kn i na kraju kada su vidjeli da
Općina Bale stvarno nema ništa sa time optužba je povučena. Međutim nastaje trošak
odvjetnika koji je zastupao Općinu Bale i Načelnik je odmah zamolio da odredi minimalnu
cijenu koju može jer zbog visine spora trošak bi bio preko 100.000,00 kn i onda je odvjetnik
ispostavio račun Tanji Drandić u minimalnom iznosu od cca 30.000,00 kn. Tanja Drandić je
podnijela zahtjev da Općina Bale podmiri odvjetničke troškove, međutim zakonski to nije
moguće. Načelnik predlaže da Tanja Drandić sama podmiri odvjetničke troškove a da se njoj
omogne na neki drugi način.
Predsjednik Vedran Šetić daje na glasanje Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva Tanje Drandić .
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.
Ad. 19. Vijećnička pitanja
Načelnik Edi Pastrovicchio daje informaciju vezano za slučaj gdje je Rinaldo Sandal prodao
parcele nekim ljudima koji su dali prijedlog parcelacije za 80 parcela u naravi šuma. Načelnik
govori kako je upoznao sve važne institucije vezano za taj problem. U međuvremenu se isto
protiv njih podnijela tužba radi utvrđivanja međa da se blokira provedba elaborata. Načelnik
dalje govori kako će biti potrebno donijeti Odluku na općinskom vijeću, tj izmjenu Odluke o
komunalnom redu u kojoj će se zabraniti postavljanje bilo kakvih nadstrešnica, kamp kućica,
mobilnih kućica na šumskom i poljoprivrednom zemljištu. Nakon toga će komunalni redar
moći kontrolirati to područje.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja prvo pitanje vezano za uređenje šumskih puteva.
Predsjednik Vedran Šetić govori da putevi koji su bili u planu da se urede u 2019.g. samo su
prebačeni za ovu godinu i sigurno će se urediti.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja drugo pitanje vezano za čemprese unutar groblja da
dosta ima suhih i prijetnja je da ne padnu. Načelnik Edi Pastrovicchio govori kad se vidi da
postoji opasnost zove se alpiniste koji to rješavaju.

Vijećnik Silvano Modrušan postavlja treće pitanje vezano za prostorne i urbanističke planove
koji su na snazi. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da se čeka Ministarstvo državne imovine
sa kojim je Općina Bale u pregovorima oko definiranja nekih prostora koji su u sporu sa RH.
Kada se postigne sporazum ići će se dalje u realizaciju donošenja planova.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja četvrto pitanje vezano za ulicu Conceta da li su radovi
gotovi. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da je ulica Conceta gotova i da su trenutno u tijeku
radovi kod Čačićevih stanova. Vijećnik Silvano Modrušan traži kad bude završna situacija
gotova da mu se dostavi troškovnik, iznosi koji su bili na ponudama, rokovi iz Ugovora i
završnu situaciju. Načelnik govori da još nije okonačana situacija gotova jer su kasnili sa
radovima i čim bude će se dostaviti.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja prvo pitanje vezano za prometnu signalizaciju na području
mjesta Bale, da postoji projekt i da li je signalizacija postavljena. Načelnik govori da je jedan
dio riješen i još nije sve gotovo jer će se neke ulice pretvoriti u jednosmjerne i riješavati će se
u fazama.
Vijećnik Enzo Silvi ima primjedbu za postavljene stupove ispred trgovine na Trgu palih
boraca i često se dešava da se udari sa automobilom i govori da bi trebalo postaviti
signalizaciju i zabranu parkiranja.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja drugo pitanje za mrežu u Mon Perinu i da je rečeno da će se na
određenim mjestima u San Polu mreža skidati. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da je rekao
da će se skidati zaštitna mreža u vojnoj zoni prema Barbarigi.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja treće pitanje vezano za sve vale koje su se zatrpale i građevinski
materijal koji se vozi na odlagalište i da li Općina ima koji prihod od toga. Načelniik Edi
Pastrovicchio govori da Općina nema nikakovog prihoda od tog odlagališta.
Vijećnik Enzo Silvi predlaže da se postave kamere na odlagalištu. Načelnik Edi Pastrovicchio
govori da su kamere već postavljene.
Sjednica je dovršena u 19:50 sati .
Tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika.
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