REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa :021-05/17-01/42
Urbroj: 2171/02-17-2
ZAPISNIK
sa 02.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane dana 05. srpnja 2017.g. godine u
sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati .
OPĆINSKO VIJEĆE: Vedran Šetić – predsjednik, Giulio Palaziol, Fabrizio Fioretti,
Daniela Peršić, Marija Orbanić, Dragan Janko, Korana Kolić, Silvano Modrušan, Ellen
Pastrovicchio, Ljiljana Dellabernardina, Enzo Silvi
PRISUSTVUJU: Edi Pastrovicchio - Načelnik, Sandi Drandić – zamjenik Načelnika,
Irina Gobbato – Pročelnica JUO, Massimo Piutti- zamjenik Načelnika iz reda pripadnika
talijanske nacionalne manjine
Na početku sjednice vijećnica Korana Kolić dala je svečanu prisegu koju je ujedno i
vlastoručno potpisala.
Predsjednik pozdravlja Vijećnike, konstatira da sjednici prisustvuje 11 vijećnika,
utvrđuje da nije dostavljen niti jedan prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda i predlaže:
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća od 11.04.2017.godine
2. Prihvaćanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
3. Izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća
4. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Bale
5. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine
7. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale
8. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bale za
projekt- Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bale

9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna
Općine Bale za mjesece lipanj-prosinac 2017. Godine
10. Vijećnička pitanja
Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za.
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 03/2017. sjednice Općinskog vijeća od 11.04.2017. godine
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 03. sjednice Općinskog Vijeća održane
11.04.2017. godine.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za .
Ad.2. Prihvaćanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog
vijeća.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za .
Ad.3. Izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća
Predsjednik predlaže Izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća.
Predlaže se Vedran Šetić za predsjednika Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Općine Bale.
2. Za članove Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost predlažu se;
-

Giulio Palaziol - za člana

-

Marija Orbanić - za članicu

Mandat predsjednika i članova komisije traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća
izabranog na redovnim izborima.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za i 2 Suzdržana.
Predlaže se Dragan Janko za predsjednika Komisije za provedbu natječaja za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Općine Bale
Za članove Komisije za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu
Općine Bale predlažu se;
-

Vedran Šetić - za člana

-

Vedran Drandić - za člana

-

Daniela Peršić - za članicu

- Ennio Malusa' -za člana
Predlagatelji Silvano Modrušan, Ellen Pastrovicchio i Ljiljana Dellabernardina podnose
amandman da se u točki 3. Izbor članova radnih tijela općinskog vijeća za Rješenje o
imenovanju predsjednika i članova komisije za provedbu natječaja za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Općine Bale, pod čl. 2. izmijeni tekst na način da umjesto
predloženog člana Enio Malusa` izmijeni u Milan Cerin.
Predsjednik daje na glasanje predloženi Amandman koji za 4 glasova Za i 7 protiv nije
prihvaćen.
Predlaže se Dena Didović za predsjednicu Komisije za socijalnu skrb.
Za članove Komisije za socijalnu skrb predlažu se;
-

Nives Berne' - za članicu

-

Korana Kolić - za članicu

-

Suzana Šabić - za članicu

-

Marinela Poropat-za članicu

Predlagatelji Silvano Modrušan, Ellen Pastrovicchio i Ljiljana Dellabernardina podnose
Amandman da se u točki 3. Izbor članova radnih tijela općinskog vijeća za Rješenje o
imenovanju predsjednika i članova komisije za socijalnu skrb Općine Bale pod čl. 2. izmijeni
tekst na način da umjesto predložene članice Marinele Poropat izmijeni u Luka Jereb.
Predsjednik daje na glasanje predloženi Amandman koji za 4 glasova Za i 7 protiv nije
prihvaćen.
Predlaže se Sandi Drandić za predsjednika Komisije za kulturu.
Za članove Komisije za kulturu predlažu;
-

Ennio Malusa'-za člana

-

Dragan Janko - za člana

-

Daniela Peršić – za članicu

-

Andrej Cerin – za članicu

Dea Lordanić - za članicu

-

Morena Andrijević- za članicu

-

Martina Poropat- za članicu

-

Luka Garić- za članicu

Predlagatelji Silvano Modrušan, Ellen Pastrovicchio i Ljiljana Dellabernardina podnose
Amandman da se u točki 3. Izbor članova radnih tijela općinskog vijeća za Rješenje o
imenovanju predsjednika i članova komisije za kulturu Općine Bale pod čl. 2. izmijeni tekst
na način da umjesto predloženog člana Ellen Pastrovicchio izmijeni u Andrej Cerin i Jelena
Brščić za članicu izmjeni u Luka Garić – za člana.
Predsjednik daje na glasanje predloženi Amandman koji je za 11 glasova Za prihvaćen.
Za članove Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja predlažu se:
-

Vedran Drandić – za člana

-

Zoran Baričević - za člana

-

Silvano Modrušan - za člana

Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za i 1 Protiv.
Ad.4. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Bale. Ovom se
Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te
način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Bale. Općini pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na nekretnine.
5. porez na korištenje javnih površina
Zakonom o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave ("Narodne novine" broj 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine,
brisane su odnosno prestale su važiti odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave o porezima jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, te je ova materija sada uređena novim Zakonom o lokalnim porezima .
Zakonom je, u odnosu na ranije važeći Zakon o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, ukinut porez na tvrtku ili naziv, utvrđena je obveza
jedinica lokalne samouprave da do 30. lipnja 2017. godine donesu novu odluku odnosno
odluke kojima utvrđuju "lokalne poreze“, a utvrđena je i obveza jedinicama lokalne
samouprave da uvedu i naplaćuju porez na nekretnine, o čemu jedinice lokalne samouprave
trebaju donijeti odgovarajuću odluku do 30. studenog 2017. godine.

Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.4.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za , 1 protiv i 1 suzdržan

Ad.5. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Predsjednik predlaže donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi. U svrhu poštivanja
osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih
sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za
nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i
usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova za koje sukladno odredbama Zakona o
javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.
Predlagatelji Silvano Modrušan, Ellen Pastrovicchio i Ljiljana Dellabernardina podnose
Amandman da se pod člankom 7. Izmijeni tekst : Nabava radova, roba i usluga procijenjene
vrijednosti veće od 20 000,00 kn, a manja od 100 000,00 kn provodi se slanjem poziva za
dostavu ponuda najmanje 1( jednom ) gospodarskom subjektu po vlastitom izboru izmijeni na
3 ( tri ) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.
Predsjednik daje na glasanje predloženi Amandman koji za 4 glasova Za i 7 protiv nije
prihvaćen.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.5.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za .

Ad.6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o prodaji nekretnine.
Izlaže se prodaji putem javnog natječaja nekretnina u k.o. Bale :
1. k.č.4003/2 k.o.Bale,
- površina nekretnine iznosi 936 m2
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi:415.584,00 kn
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.6.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za .

Ad.7. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Bale
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Bale.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bale radi
usklađenja sa Prostornim planom Istarske županije i ažuriranja planskih rješenja u skladu sa
novim spoznajama od interesa za Općinu Bale.
Razlog za donošenje predloženog Plana je usuglašavanje Plana sa prostornim planom šireg
područja, sa propisima donesenim u periodu od donošenja posljednjih izmjena i dopuna Plana
do danas, te ažuriranje planskih rješenja u grafičkom i tekstualnom dijelu, radi stvaranje
preduvjeta za kontinuirano poboljšanje uređenja cjelokupnog područja Općine Bale.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.7.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.8. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bale za
projekt- Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
općine Bale za projekt- Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bale.
Suglasnost se daje u svrhu prijave na natječaj za tip operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje
planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova
zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne
vrijednosti“ - provedba tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj
jedinica lokalne samouprave“.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.8.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za .
Ad.9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna
Općine Bale za mjesece lipanj-prosinac 2017. godine
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 mjesece lipanj-prosinac 2017. godine.
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.
Vijećnik Silvano Modrušan govori da je krivi zbirni izračun za koaliciju poltičkih stranaka
IDS-ISU.

Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.9.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za uz napomenu da se ispravi pogreška.
Ad.10. Vijećnička pitanja
Načelnik Edi Pastrovicchio prisutnim vijećnicima govori vezano za zahtjev kojeg je podnio
Diego Dellabernardina za isplatu naknade za rođenje djeteta ali po novoj Odluci nema pravo
na isplatu jer supruga nije prijavljena godinu dana na području Općine Bale.
Vijećnici su mišljenja da im se isplati novčana naknada jer stanuju na Stanciji Černi Bjek.
Predsjednik Vedran Šetić daje na glasanje zaključak za davanje odobrenja za isplatu novčane
naknade za rođenje djeteta Diegu Dellabernardina.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Vijećnik Giulio Palaziol postavlja pitanje da li su radovi na groblju završeni. Načelnik
odgovara kako izvođači kasne sa radovima ali da je do 10.07. dan rok za završetak radova jer
se izvode dodatni radovi.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje vezano za rubnjake na trgu la Musa gdje se parkiraju
vozila i da su dosta podignuti pa je nezgodno zbog parkiranja. Načelnik govori da će se to
sanirati.
Isto tako vijećnik Enzo Silvi pita vezano za postavljanje prometne signalizacije . Predsjednik
vijeća Vedran Šetić govori da se radi na tome i čeka se da policija da svoju suglasnost.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje vezano za priključenje na kanalizacijski sustav.
Načelnik odgovara kako Općina Bale nije odgovorna već Odvodnja Rovinj.
Vijećnik Silvano Modrušan predlaže kako bi bilo potrebno organizirati više edukacija za
mlade, organiziranje raznih tečajeva i kako bi bilo potrebno pomoći umirovljenicima.
Načelnik odgovara da je Udruga Vita dosta uključena u organizacije a što se tiče
umirovljenika predsjednik vijeća Vedran Šetić predlaže da se napravi popis ako je nekome
nešto potrebno pa će se razmatrati. Načelnik Edi Pastrovicchio govori kako se do sada
udovoljilo svim zahtjevima umirovljenika.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje vezano za zabranu radova tijekom turističke sezone.
Predsjednik vijeća Vedran Šetić odgovara kako zabrana radova traje od 01.07. do 01.09. i
odnosi se na zabranu radova na javnim površinama.
Vijećnik Enzo Silvi također postavlja pitanje vezano za prostor na Trgu palih boraca.
Načelnik Edi Pastrovicchio odgovara kako taj prostor nije dat nikome u zakup već ga koriste
umirovljenici za svoje sastanke.
Predsjednik vijeća Vedran Šetić prisutnim vijećnicima govori da bi se naručili tableti kako bi
se materijali za sjednice mogli dostavljati elektronskim putem. Dalje napominje kako se za
pripremu materijala izgubi dosta vremena i veliki su troškovi za papir i tonere. Vijećnici su za
privaćanje navedenog prijedloga.

Sjednica je dovršena u 19:20 sati .
Tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika.

ZAPISNIK VODILA:

Martina Šestan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vedran Šetić

