REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/19-01/15
Urbroj: 2171/02-19-2
ZAPISNIK
sa 02.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane dana 18. travnja 2019. godine u
sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati .
OPĆINSKO VIJEĆE: Vedran Šetić – predsjednik, Giulio Palaziol, Marija Orbanić,
Dragan Janko, Korana Kolić, Daniela Peršić , Silvano Modrušan , Ellen Pastrovicchio,
Ljiljana Dellabernardina , Enzo Silvi
ODSUTNI: Fabrizio Fioretti
PRISUSTVUJU: Edi Pastrovicchio - Načelnik, Sandi Drandić – Zamjenik Načelnika, Irina
Gobbato – Pročelnica JUO, Nenad Šušnjić – JUO, Ivana Mikulek – M.I. Računovođa d.o.o.,
Komunalni servis d.o.o.- Edi Sošić, Alen Jašarević,
Martina Šestan – zapisničar
Predsjednik pozdravlja Vijećnike, konstatira da sjednici prisustvuje 10 vijećnika, utvrđuje da
nije dostavljen niti jedan prijedlog za dopunu Dnevnog reda, govori da će se točka 18. obraditi
nakon 2.točke i predlaže slijedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Prihvaćanje zapisnika sa 1.sjednice Općinskog vijeća u 2019.godini
Izvještaj o radu davatelja usluge Komunalni servis d.o.o.
Donošenje Odluke o predaji mobilnog reciklažnog dvorišta na upravljanje
Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području općine Bale-Valle
a) Klasa: 320-01/19-01/13
b) Klasa: 320-01/19-01/14
c) Klasa: 320-01/19-01/16
d) Klasa: 320-01/19-01/17
e) Klasa: 320-01/19-01/19
f) Klasa: 320-01/19-01/20
g) Klasa: 320-01/19-01/21
h) Klasa: 320-01/19-01/22
i) Klasa: 320-01/19-01/23

5.
6.
7.
8.
9.

Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju i zamjenu nekretnina
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bale
Plan manifestacija za 2019.godinu
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju dječjeg Općinskog vijeća
Općine Bale
10. Donošenje Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području općine Bale za
razdoblje 2019.-2022.g.
11. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona
12. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2018. godinu
13. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bale za
2019. godinu
14. Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale
15. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine bale za 2019.godinu
16. Izvješća o stanju zaštite od požara općine Bale za 2018. godinu
17. Izvješće o radu JVP Rovinj za 2018. godinu
18. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2018. godinu
19. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2018. godinu
20. Izvješće o radu načelnika Općine Bale za razdoblje srpanj – prosinac 2018.
21. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Bale u 2018.godini
22. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Bale-Comune di Valle
23. Usvajanje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području općine Bale za
2019.godinu
24. Informacija o darivanju uskrsnih bonova
25. Vijećnička pitanja
Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 01/2019. sjednice Općinskog vijeća od 28.01.2019. godine
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 01. sjednice Općinskog Vijeća održane
28.01.2019.godine.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .
Ad. 2. Izvještaj o radu davatelja usluge Komunalni servis d.o.o.
Predsjednik predlaže Izvještaj o radu davatelja usluge Komunalni servis d.o.o. i daje riječ
predstavniku komunalnog servisa d.o.o. Ediu Sošić koji govori da se izvješće prema Zakonu
mora dostaviti svim jedinicama lokalne samouprave gdje se vrši usluga. Podaci se baziraju na
temelju koliko se posjeduje zelenih otoka, koliko je kanti za prikupljanje otpada podijeljeno.
Isto tako podaci odnose se na potrošnju otpada po tonama.
Predsjednik Vedran Šetić zatvara raspravu i daje na glasanje točku Ad.2.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za i 1 suzdržan.

Ad. 3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORT FORNO d.o.o. za 2018. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva FORT FORNO
d.o.o. za 2018. godinu i daje riječ Ivani Mikulek iz M.I. Računovođa d.o.o. koja obrazlaže
slijedeće : društvo je ostvarilo 753.688,00 kn prihoda i 445.000,00 kn rashoda što je
predstavlja neto dobit od 270.407,00 kn. Prihodi su većinom od donacija, dok su troškovi u
većini slučaja trošak drugog dohotka, odnosno ugovori o djelu, trošak studentskog servisa za
studente koji su glumili u predstavama. Donacije u novcu bile su od Mon Perina d.o.o. u
iznosu od 30.000,00 kn, Plinio d.o.o. u iznosu od 200.000,00 kn i Zaklada Mon Perin
137.200,00 kn. Donacije u naravi bile su od Mon Perina d.o.o. 1.393,00 kn, Plinio d.o.o. u
iznosu od 56.513,00 kn i Zaklada Mon Perin 328.581,00 kn što sveukupno iznosi 753.688,00
kn. Poduzeće Fort Forno d.o.o. do 31.03.2019. godine ostvarilo je ukupno prihoda 375.248,00
kn, dok troškovi iznose od 283.062,00 što je dobit u iznosu od 92.185,00 kn. Poduzeće Fort
Forno će u 2019.godini imati aktivnosti kao što su projekti glumačke kolonije, održati će se
nova predstava Sanjari budućnosti kao nastavak predstave Istarske priče.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje vezano za donaciju Općine Bale Fort Fornu
d.o.o. da nije vidljiva u troškovima u izvješću. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da je to bilo
u 2018. godini i da nije bila donacija već sufinanciranje radova na infrastrukturi.
Vijećnik Silvano Modrušan govori ako su ulaganja bila u infrastrukturu da bi trebala biti
vidljiva kroz ulaganja u objekte u knjizi imovine. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da je
Općina knjižila kao trošak i da se ne mogu vidjeti u izvješću od Fort Forna d.o.o.
Vijećnik Silvano Modrušan govori da su u radovima uređenja sudjelovali komunalni radnici
Općine Bale i kako je to knjiženo.
Načelnik Edi Pastrovicchio govori da se uredilo područje koje je Općina Bale dobila na
korištenje i ti radovi bili su odrađeni u ovoj godini a ne u 2018 g.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje da li je u Fort Fornu d.o.o. netko zaposlen. Ivana
Mikulek odgovara da ima direktora ali da nije nitko zaposlen.
Predsjednik Vedran Šetić zatvara raspravu i daje na glasanje točku Ad.3.
Vijeće prihvaća sa 6 glasova Za i 4 Suzdržana.
Ad.4. Donošenje Odluke o predaji mobilnog reciklažnog dvorišta na upravljanje
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o predaji mobilnog reciklažnog dvorišta na
upravljanje. Pročelnica Irina Gobbato govori da je Općina Bale sukladno propisu kupila
mobilno reciklažno dvorište. Temeljem Zakona Jedinice lokalne samouprave nabavljaju
reciklažno dvorište a njima upravlja davatelj javne usluge što je u našem slučaju Komunalni
servis d.o.o. Rovinj.

Ovom Odlukom predaje se Komunalnom servisu d.o.o. Rovinj na upravljanje mobilno
reciklažno dvorište kako bi mogli izvršiti i registrirati kod Ministarstva zaštite okoliša, te
početi njime upravljati. Po donošenju ove Odluke sklopiti će se Sporazum sa Komunalnim
servisom d.o.o. Rovinj.
Predsjednik Vedran Šetić zatvara raspravu i daje na glasanje točku Ad.4.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .

Ad. 5. Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Bale-Valle
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Bale-Valle. Pročelnica
Irina Gobbato govori da je dostavljeno devet prigovora. Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljište dan je na javni uvid i po donošenju ove Odluke usvojiti će se
pristigle primjedbe, uvrstiti će se u Program te poslati Ministarstvu poljoprivrede. Nakon
dobivene suglasnost moći će se raspisati natječaj za zakup.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.5.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova .
Ad. 6. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju i zamjenu nekretnina
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za prodaju i zamjenu
nekretnina. Najpovoljnijom ponudom u postupku prodaje i zamjene nekretnina u vlasništvu
Općine Bale na osnovi natječaja objavljenog dana 5.veljače 2019.godine utvrđuje se slijedeća
ponuda :
1. Za nekretninu pod red.br.1., k.č.3940 k.o. Bale, površine od ukupno 13 m2, udio 1/1
ponuda ponuditelja Loredane Piutti, La Grisa 16, 52211 Bale, OIB:77668208011 sa
ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 2.898,00 kn.
2. Za nekretnine pod red.br.2. k.č.4268/2 k.o. Bale površine 130 m2, udio 1/1 i
k.č.4268/1 k.o.Bale površine 100 m2 udio 1/1 ponuda ponuditelja Marija Barunčić,
Antuna Matije Reljkovića 3, 32281 Ivankovo, OIB:32476541813 sa ponuđenom
kupoprodajnom cijenom od 70.100,00 kn.
3. Za nekretninu pod red.br.3. k.č.679/1 k.o. Bale, s početnim iznosom kupoprodajne
cijene u iznosu od 391.189,50 kn nije stigla niti jedna ponuda.
4. Za nekretninu pod red.br.4. k.č.4796 k.o. Bale, udio 4/6 ponuda ponuditelja Romea
Korenića, Nazorova 62, 52100 Pula,
OIB:26893497781 sa ponuđenom
kupoprodajnom cijenom od 187.240,00 kn.
5. Za nekretninu pod red.br.5. zg.č.241 k.o. Bale udio 1/1 ponuda ponuditelja Maje
Horvat, Prežganje 41, 1000 Ljubljana, OIB:84828057437 te Tinkare Berdajs-Šefić,

Liplje 2, 6230 Postojna, OIB:88768073994 sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom od
140.000,00 kn.
6. Za nekretninu pod red.br.6. k.č.4827/9 k.o. Bale ukupne površine 191 m2, udio 1/1
ponuda ponuditelja Andreje Majer, Kardinala Alojzija Stepinca 45, 31000 Osijek,
OIB:92236143382 sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 99.205,40 kn.
Na temelju ove Odluke izvršit će se zamjena sljedećih nekretnina.
7. Za nekretninu pod red.br.7 i to k.č.3951/2 k.o.Bale površine 13 m2 u vlasništvu
Općine Bale procijenjene vrijednosti 6.761,30 kn u zamjenu za zg.č.68 k.o. Bale
površine 5 m2 u vlasništvu Indire Duraković procijenjene vrijednosti 2.600,50 kn
Razliku u vrijednosti nekretnina u iznosu od 4.160.80 kn Indira Duraković je uplatila
na žiro račun Općine Bale.
8. Za nekretninu pod red.br.8 i to k.č.4776/1 k.o.Bale površine 210 m2 u vlasništvu
Općine Bale procijenjene vrijednosti 109.221,00 kn u zamjenu za k.č.4775/2 k.o. Bale
površine 370 m2 u vlasništvu Modrušan Marije procijenjene vrijednosti 109.964,00
kn. Razlika u vrijednosti nekretnina se ne potražuje.
9. Za nekretninu pod red.br.9 i to zg.č.307/5 k.o.Bale udio 80/480 u suvlasništvu
Općine Bale, te zg.č.307/5 k.o.Bale udio 20/480 također u suvlasništvu Općine Bale
procijenjene ukupne vrijednosti 28.125,00 kn u zamjenu za zgr.č.752/1 k.o Bale udio
7/300 u suvlasništvu Butković Alena procijenjene vrijednosti 2.939,74 kn i
zgr.č.236/2 k.o.Bale udio 7/400 u suvlasništvu Butković Alena procijenjene
vrijednosti 3.919,74 kn, ukupne vrijednosti 6.859,48 kn. Razliku u vrijednosti
nekretnina u iznosu od 21¸.265,52 kn Alen Butković obvezuje se isplatiti Općini Bale
u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina.
Vijećnik Silvano Modrušan govori da nije prodana nekretnina u Čubanima. Pročelnica Irina
Gobbato govori da je procjena izvršena na temelju zahtjeva, međutim bila je previsoka cijena
pa se zainteresirane stranke nisu javile na natječaj.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.6.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.

Ad.7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o prodaji nekretnina. Izlažu se prodaji putem javnog
natječaja nekretnine u k.o. Bale :
1. zgr.č.28/Z k.o.Bale
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 14.714,11 kn
2. k.č. 467/3 Z; 467/5 Z; 467/6 Z; 4299; 4300/1; i 4300/2 sve k.o.Bale
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 387.917,41 kn

Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje da li ostaje prolaz kod zgr.č. 28/Z. Načelnik Edi
Pastrovicchio govori da prolaz ostaje isti kao što je sada.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.7.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .
Ad. 8. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bale
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Bale. Predsjednik
komisije za izbor i imenovanja Giulio Palaziol govori da se ovom odlukom dodjeljuju
općinska javna priznanja i počasti prigodom obilježavanja zaštitnika Blaženog Julijana u
povodu Dana Općine Bale.
Općinska nagrada u obliku plakete dodjeljuje se sljedećim fizičkim osobama:
PLINIO CUCCURIN – za nesebičnu dugogodišnju pomoć i donacije te za osobit doprinos
unapređenju i razvoju općine Bale
STEFAN DJOKIĆ –za vrhunska sportska postignuća i ostvarene rezultate u sportu
Općinska nagrada u obliku priznanja dodjeljuje se sljedećim fizičkim osobama:
CLAUDIO PIO LIVIERO za višegodišnju organizaciju događaja "Valle Armonica" i
promicanju glazbene kulture u općini Bale
GIGLIOLA CNAPICH- za izniman doprinos u promicanju vrijednosti i imena općine Bale u
inozemstvu
Općinska nagrada u obliku zahvalnice dodjeljuje se sljedećim fizičkim osobama:
HASAN SKELEDŽIĆ:- za vrijedan osobni doprinos na uređenju zelenih površina
u općini Bale
ANĐELINA CERIN: za izuzetan doprinos na području društvenog rada i promicanju imena
općine Bale
PETAR VRATOVIĆ: za aktivan i dugogodišnji rad u Udruzi umirovljenika
Vijećnik Silvano Modrušan u ime kluba vijećnika IDS, HNS i ŽIVI ZID predlaže da se
općinsko priznanje još dodijeli Damiru Vanđelić za investiciju kojom je uredio zapušteno
područje, ističe se donacijama sportskim klubovima i lovačkom društvu. Drugi prijedlog je
Miljenko Garić zbog aktivnog sudjelovanja u nogometnom klubu Jedinstvo Bale. Treći
prijedlog je Vedran Lupić, odnosno OPG Lupić, četvrti prijedlog je obrtu Dio Bon Naser i
Damir Hamza za kulturni doprinos. Predsjednik Vedran Šetić govori da je rok za dostavu
prijedloga bio do 15.04.2019. i javni poziv je bio objavljen na oglasnoj ploči. Načelnik Edi
Pastrovicchio govori da je došlo još nekoliko prijedloga nakon određenog roka koji se nisu
uzeli u razmatranje baš iz tog razloga i predlaže da se predloženim kandidatima počasti
dodijele slijedeće godine.

Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.8.
Vijeće prihvaća sa 6 glasova Za, 2 protiv i 2 suzdržani.

Ad.9. Plan manifestacija za 2019.godinu
Predsjednik predlaže donošenje Plana manifestacija za 2019.godinu. Sandi Drandić govori da
je u planu manifestacija naveden popis svih manifestacija koje će se održati do kraja 2019.g.
Plan manifestacija vezan je za dozvolu prekoračenja najviše dopuštene razine buke te se iz tog
razloga donosi i ujedno da se može prijaviti javni skup.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina postavlja pitanje koliki je financijski trošak za održavanje
navedenih manifestacija. Sandi Drandić govori da su manifestacije financirane od strane
Turističke zajednice, Općine Bale i trećih strana. Manifestacije koje će financirati Turistička
zajednica i Općina Bale iznosi 500.000,00 kn.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje da li će se ove godine održati Mon Perin Spring.
Sandi Drandić govori da se više ne održava.
Predsjednik Vedran Šetić zatvara daje na glasanje točku Ad.9.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .

Ad.10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju dječjeg Općinskog
vijeća Općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju dječjeg
Općinskog vijeća Općine Bale. Pročelnica Irina Gobbato govori da je na prijedlog
koordinacijskog odbora grad prijatelj djece obzirom da Bale imaju područne škole
izmijenjeno da se osim 4, 5, 6 i 7 razreda mogu kandidirati i djeca iz trećeg razreda . Dodala
se još i osnovna škola Vladimir Nazor obzirom da ima učenika koji pohađaju tu školu.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.10.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .

Ad. 11. Donošenje Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području općine
Bale za razdoblje 2019.-2022.g.
Predsjednik predlaže donošenje Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području
općine Bale za razdoblje 2019.-2022.g. Pročelnica Irina Gobbato govori da je koordinacijski
odbor grad prijatelj djece izradio Strategiju i daje riječ ukoliko netko ima pitanja.

Kako se nitko nije javio za riječ predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku
Ad.11.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.

Ad. 12. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona
Predsjednik predlaže donošenje Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona. Pročelnica Irina
Gobbato govori da je pravilnik donesen radi usklađenja sa novim Zakonom o komunalnom
gospodarstvu. Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Vlastitog pogona za
obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području općine Bale, način organizacije
poslovanja, način planiranja poslova, broj potrebnih djelatnika, opis i popis osnovnih poslova
i radnih zadataka sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova kao i druga pitanja
od značaja za njegov rad. Upravitelj Vlastitog pogona Općine kao organizacijske jedinice
Jedinstvenog upravnog odjela je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.12.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .

Ad. 13. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Bale za
2018. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine
Bale za 2018. godinu. Predsjednik Vedran Šetić govori da je zakonska obaveza davanje
informacija o izvršenoj Analizi stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bale za
2018. godinu.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.13.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.
Ad. 14. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Bale za 2019. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Bale za 2019. godinu. Ovom Odlukom donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite na području općine Bale za 2019. godinu.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.14.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.

Ad. 15. Izmjene i dopune Plana zaštite od požara općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Izmjena 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.15.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.

Ad. 16. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine bale
za 2019.godinu
Predsjednik predlaže donošenje Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine
bale za 2019.godinu. U razdobljima povećane ili velike opasnosti od požara na otvorenim
prostorima, potrebno je osigurati i organizirati motrenje cijelog područja općine Bale.
Motrenje vršiti u razdobljima povećanih opasnosti od požara bez obzira na godišnje doba, a
obavezno u ljetnom periodu od 01. lipnja do 15.rujna.
Motrenje područja općine Bale vrši se svakodnevno, cjelodnevno, putem video nadzora iz
vatrogasnog operativnog centra JVP Rovinj, a putem kamera postavljenih na vrh Golaš i
Valtida.
Silvano Modrušan govori da u Golašu postoji nadzorna motrionica koja nije u funkciji i
predlaže da se iskoristi kao vidikovac. Predsjednik Vedran Šetić govori da nije moguće,
motrionica je u vlasništvu Hrvatskih šuma, na samom tornju ima jako puno repetitora i antena
te zbog toga je pristup zabranjen.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.16.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.

Ad. 17. Izvješće o stanju zaštite od požara općine Bale za 2018. godinu
Predsjednik predlaže Izvješće o stanju zaštite od požara općine Bale za 2018. Godinu. Usvaja
se informacija o izvršenoj Analizi stanja zaštite od požara na području Općine Bale za 2018.
godinu
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.17.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.

Ad. 18. Izvješće o radu JVP Rovinj za 2018. godinu
Predsjednik predlaže Izvješće o radu JVP Rovinj za 2018. godinu. Usvaja se Izvješće o radu
JVP Rovinj za 2018. godinu.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje kada će Dvd Bale dostaviti Izvještaj o radu.
Predsjednik Vedran Šetić govori da je Dvd dostavio Općini Izvještaj o radu. Udruge su dužne
Načelniku dostavljati izvještaj a ustanove i trgovačka društva izvještaje dostavljaju
općinskom vijeću.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.18.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.

Ad. 19. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2018. godinu
Predsjednik predlaže Izvješće o poslovanju trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za
2018. godinu. Pročelnica Irina Gobbato govori da je društvo Forlanette d.o.o. u 2018.godini
ostvarilo ukupne prihode u visini od 216.075,00 kn., i to prihodi od prodaje od 215.998,00 kn
i financijske prihodi od 77,00 kn. Rashodi u 2018.g. bili su u iznosu od 103.908,00 kn i to
materijalni troškovi u iznosu od 72.997,00 kn i troškovi osoblja u iznosu od 26.366,00 kn. U
Forlanette d.o.o. zaposlena je samo Ljiljana Macan na pola radnog vremena radi čišćenja
sportske dvorane. Tijekom sezone za naplatu parkirališta preko učeničkog servisa bio je
zaposlen David Grgurić. Promet od parkirnih kartica iznosio je 79.950,00 kn dok je od aparata
bio 47.671,00 kn. Sveukupan promet od naplate parkirališta bio je u iznosu od 127.621,00 kn.
Trenutno stanje na računu je 129.857,00 kn.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina postavlja pitanje gdje su parkirni aparati, zašto ih nema.
Načelnik Edi Pastrovicchio odgovara da su na servisu i od ove godine biti će omogućeno
plaćanje parkinga putem sms-a i aplikacije payDo kako bi mogli stranci plaćati.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.19.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za i 1 suzdržan.
Ad. 20. Izvješće o radu načelnika Općine Bale za razdoblje srpanj – prosinac 2018.
Predsjednik predlaže Izvješće o radu načelnika Općine Bale za razdoblje srpanj – prosinac
2018. i otvara raspravu ukoliko ima pitanja. Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje kada
će biti dostavljen Izvještaj o radu za prvo razdoblje. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da će
biti dostavljen.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.20.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za i 3 Suzdržani.

Ad. 21. Informacija o stanju sigurnosti na području općine Bale u 2018.godini
Predsjednik daje Informaciju o stanju sigurnosti na području općine Bale u 2018.godini koja
je dostavljena od strane policijske postaje Rovinj i otvara raspravu. Vijećnik Enzo Silvi
postavlja pitanje zašto nije prisutan predstavnik policijske postaje radi davanja informacije.
Načelnik Edi Pastrovicchio govori da inače nitko od predstavnika ne bude prisutan i ukoliko
netko ima primjedbe ili prijedloge neka dostavi pa će se poslati u policijsku postaju Rovinj.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina govori vezano za cestu, odnosno opasan zavoj kod Mira
Harić, da li se može postaviti ležeći policajac jer se dešava previše nezgoda. Načelnik Edi
Pastrovicchio govori da je u više navrata razgovarao i misli da je najbolje da se postavi
svijetlo upozorenja, ako se postave ležeći policajci ljudi će se žaliti da se stvara buka.
Uglavnom nešto će se riješiti.

Ad. 22. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Bale-Comune di Valle
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog
povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Bale-Comune di Valle. Osniva
se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Bale –Comune di
Valle .
U Općinsko povjerenstvo imenuju se:
1. Dragan Lordanić, za predsjednika
2. Damir Modrušan, za zamjenika predsjednika,
3. Lari Šetić, za člana,
4. Antonia Drandić, za člana,
5. Mauricio Drandić, za člana.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.22.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.
Ad. 23. Usvajanje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području općine
Bale za 2019.godinu
Predsjednik predlaže usvajanje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području
općine Bale za 2019.godinu. Pročelnica Irina Gobbato govori da je po novom zakonu, bio je
kratki rok da se donese plan za 2019.godinu i osnuje povjerenstvo. Nakon toga općinsko
vijeće je dužno svake godine do kraja studenog donositi plan za slijedeću kalendarsku godinu.
Načelnik je dužan svake godine dostavljati općinskom vijeću izvješće o izvršenju plana do
31.03. za prethodnu godinu. Pročelnica Irina Gobbato govori da je napisala plan kako bi se
izbjeglo plaćanje troškova.

Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.23.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.
Ad. 24. Informacija o darivanju uskrsnih bonova
Pročelnica Irina Gobbato govori da je i ove godine povodom Uskrsa dodijeljeno poklon
bonova u iznosu od 150,00 kuna svim umirovljenicima, svim osobama starijima od 65 godina
i socijalno ugroženima koji imaju neprekidno prebivalište u Općini Bale duže od 10 godina,
kojih prema evidenciji ima 277.
Sredstva za uskrsne poklon bonove osigurana su u okviru Socijalnog programa Općine Bale
za 2019.godinu i iznose 41.550,00 kn.

Ad. 25. Vijećnička pitanja
Vijećnik Silvano Modrušan govori za prometnu signalizaciju u naselju Golaš, kako je dosta
prometnih znakova oštećeno a dosta ih više nema. Obzirom da ima više turista smatra da bi
bilo u redu da se urede ti znakovi. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da će se prije sezone
riješiti.
Vijećnik Silvano Modrušan također govori da bi trebalo sanirati dijelove ceste u naselju
Golaš, isto tako ima nekoliko prekopa koji još nisu sanirani. Načelnik Edi Pastrovicchio
govori da će se sanirati.
Vijećnik Silvano Modrušan govori vezano za investicije na području Općine Bale kao što je
npr. Skvačota da bi trebalo da se na vijeću daju informacije o investicijama koje su tijeku.
Također vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje da li će na stanciji Bembo biti sanirane
ruševine jer predstavljaju opasnost. Načelnik Edi Pastrovicchio govori što se tiče Stancije
Bembo Općina Bale nije vlasnik, govori da je više puta razgovarao sa Maistrom i Rh,
međutim oni su u sporu i to će sigurno dugo potrajati.
Načelnik Edi Pastrovicchio govori vezano za Skvačotu da je predan zahtjev za izdavanje
lokacijske dozvole za gradnju hotela. Održati će se sastanak da se vidi koliki će biti iznos
komunalnog doprinosa i da se dogovori oko ulaganja u infrastrukturu.
Vijećnik Silvano Modrušan govori za lokalitet Hižine blizu Stancije Bembo gdje se nalazi
prapovijesna građevina koja je bila istraživana. Vijećnik Silvano Modrušan predlaže da se
uvrsti u turističku kartu za posjetitelje jer je lijep lokalitet za razgledavanje.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje gdje je predviđena javna plažu za mještane Bala.
Načelnik Edi Pastrovicchio da je za javnu plažu predviđena punta Dandoli i građani Bala će i
dalje moći ulaziti u kampove.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina postavlja pitanje zašto je Massimo Piutti dao ostavku
Zamjenika Načelnika.
Pročelnica Irina Gobbato govori da je Massimo Piutti podnio ostavku iz razloga jer ima puno
posla i zakonski je obaviješteno Ministarstvo uprave koje je obavijestilo vladu pa su raspisani
prijevremeni izbori. Kada budu izbori za nacionalne manjine održati će se i izbori za
zamjenika Načelnika iz reda pripadnika nacionalne manjine. Zaprimljene su dvije
kandidature, javili su se Fabrizio Fioretti i Sandro Mitton.

Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje kada će Općina dostaviti tražena dokumentaciju.
Pročelnica Irina Gobbato govori da još treba dostaviti dokumentaciju vezano za reviziju koja
bila za nekretnine, natječaj za Eu fondove i za radove na odvodnji od Trga la Musa do Grota.
Sjednica je dovršena u 20:35 sati .
Tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika.
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Martina Šestan
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