REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 021-05/20-01/10
Urbroj: 2171/02-20-2
ZAPISNIK
sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane elektroničkim putem dana 03. ožujka
2020. godine sa početkom u 18,00 sati .
OPĆINSKO VIJEĆE: Vedran Šetić – predsjednik, Giulio Palaziol, Marija Orbanić,
Dragan Janko, Daniela Peršić, Korana Kolić, Dea Lordanić, Silvano Modrušan, Ellen
Pastrovicchio, Ljiljana Dellabernardina, Enzo Silvi

Na temelju
članka 50. Statuta Općine Bale-Comune di Valle ("Službeni glasnik Općine Bale",
broj 01/18 i 01/20),
članka 74 Stavka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di
Valle ("Službeni glasnik Općine Bale 05/18), koji se odnosi na hitno sazivanje Općinskog
vijeća iz opravdanih razloga, i
uputa Ministarstva uprave o načinu održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave, KLASA: 023-01/20-01/114 URBROJ:515-05-02-01/1-20-1 od 13.
ožujka 2020. godine,
u uvjetima epidemiološke situacije u vezi bolesti COVID-19, sukladno odlukama
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Predsjednik općinskog vijeća u pozivu za 02.
elektroničku sjednicu predložio je sljedeći

DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RED

Prihvaćanje zapisnika sa 01.sjednice u 2020.godini
Donošenje Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bale
Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina
Donošenje Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Donošenje Odluke o obročnom plaćanju obveze komunalnog doprinosa
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Donošenje Odluka o smanjenju i odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade

Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 1.sjednice Općinskog vijeća u 2020.godini
Vijeće prihvaća Zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća koja je održana 06. ožujka 2020.g.
sa 11 glasova Za .
Ad. 2. Donošenje Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Bale
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere i način provedbe smanjenja zakupnine poslovnih
prostora u vlasništvu Općine Bale-Comune di Valle uslijed nastupanja posebnih okolnosti
koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se
nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno
narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu
povodom proglašenja epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2.
Radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom odobrava se
50% smanjenja mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine BaleComune di Valle, počevši od mjeseca ožujka 2020. godine pa do ukidanja mjera zabrane i
ograničenja za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja
navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14.03.2020. godine, te Odlukom o
mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i
održavanja sportskih i kulturnih događanja stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine.
Fizičke i pravne osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu smanjenu zakupninu
platiti u obrocima.
Za podmirene obveze za mjesec ožujak neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti
prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad. 3. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje
javnih površina
Ovom odlukom predlaže se da se od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, oslobađaju
u cijelosti obveznici plaćanja, odnosno korisnici javnih površina koji nisu u mogućnosti
koristiti javnu površinu ili je njihovo korištenje ograničeno uslijed nastupa posebnih
okolnosti, kojima je izdano Rješenje o porezu na korištenje javne površine, a čije je
poslovanje obuhvaćeno mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci
Županijskog stožera civilne zaštite te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja,
rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja Stožera
civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine.
Oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina odnosi se na period od
01. ožujka 2020. godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane.

Obveznici poreza na korištenje javnih površina mogu ostvariti pravo na oslobađanje od
plaćanja poreza na korištenje javnih površina podnošenjem pisanog i obrazloženog zahtjeva.
Na temelju osnovanog i opravdanog zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel izdat će
Rješenje o izmjeni Rješenja o porezu na korištenje javnih površina.
Za podmirene navedene obveze za mjesec ožujak neće se vršiti povrat sredstava, već
će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za .

Ad.4. Donošenje Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju
Odlukom o odgodi dospijeća poreza na potrošnju predlaže se da za sve obveznike poreza na
potrošnju koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području općine Bale odgađa rok dospijeća
plaćanja porezne obveze za mjesec ožujak 2020. godine za tri mjeseca.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad. 5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“ Općine Bale 01/19), iza
članka 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi:
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Općinsko vijeće Općine Bale može
posebnom odlukom utvrditi mjere, vrijeme na koje se iste odnose kao i način njihove
provedbe.
Posebnom Odlukom iz prethodnog stavka ovog Članka Općinsko vijeće može odrediti
i da se dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa koristi i za druge namjene različite od
namjena za koje se koriste u uobičajenim okolnostima.”
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za .

Ad. 6. Donošenje Odluke o obročnom plaćanju obveze komunalnog doprinosa
Ovom odlukom predlaže se da obveznicima kojima je utvrđena obveza obročnog plaćanja
komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni doprinos od 01. ožujka do
normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane odobrava se obročno, beskamatno
plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci.

Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
U Odluci o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Općine Bale” broj 8/18), iza članka 1.
dodaje se novi čanak 1a. koji glasi:
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili
uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Općinsko vijeće Općine Bale-Comune di Valle može
posebnom odlukom utvrditi mjere, vrijeme na koje se iste odnose kao i način njihove
provedbe.
Posebnom Odlukom iz prethodnog stavka ovog Članka Općinsko vijeće Općine Bale-Comune
di Valle može odrediti i da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi i za druge
namjene različite od namjena za koje se koriste u uobičajenim okolnostima.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.8. Donošenje Odluka o smanjenju i odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade
Ovom Odlukom predlaže se da poduzetnicima i obrtnicima koji su obuhvaćeni mjerama
ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite te Odluci
o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i
održavanju sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. godine
smanjuje se komunalna naknada za 50% i odgađa se plaćanje komunalne naknade do
30.06.2020. godine.
Za vrijeme važenja mjere propisane ovom Odlukom nastaviti će se sa redovitim
aktivnostima s time da u tom periodu nadležno upravna tijela neće provoditi prisilnu naplatu.
Dio naplaćenih sredstava komunalne naknade moguće je koristiti i za druge namjene različite
od namjena za koje se koriste u uobičajenim okolnostima što je potrebno posebno iskazati u
izvršenju proračuna.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Sjednica je završena u 19:00 sati .
ZAPISNIK PRIPREMILA:

Martina Šestan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vedran Šetić

