REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa :021-05/17-01/03
Urbroj: 2171/02-17-2
ZAPISNIK
sa 03.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane dana 11. travnja 2017.g. godine u
sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati .
OPĆINSKO VIJEĆE: Vedran Šetić - predsjednik, Sandi Drandi, Iva Žufić Gmaz,
Fabrizio Fioretti, Dena Didović, Vedran Drandić, Damir Pastrovicchio, Sanja Težak Vratović,
Ljiljana Dellabernardina
ODSUTNI : Daniela Peršić, Sandro Žufić
PRISUSTVUJU: Edi Pastrovicchio - Načelnik, Giulio Palaziol – zamjenik Načelnika,
Irina Gobbato – Pročelnica JUO, Lidia Barbieri- Stručni suradnik za Proračun i financije,
Ennio Malusa`-zaposlenik Forlanette d.o.o.,
Predsjednik pozdravlja Vijećnike, konstatira da sjednici prisustvuje 9 vijećnika, te
daje na znanje da se dnevni red dopunjuje sa dvije točke, točka 18. Donošenje Odluke o
utvrđivanju površine za namjenu dječjeg igrališta i točka 19. Donošenje Odluke o suglasnosti
za provedbu ulaganja na području Općine Bale za projekt opremanja dječjeg igrališta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DNEVNI RED
Prihvaćanje zapisnika sa 2.sjednice Općinskog vijeća u 2017.godini
Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Bale za 2016. godinu i Izvješća o
izvršenju Programa za 2016. godinu
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za
prodaju i zamjenu nekretnina
Donošenje Odluke o prodaji nekretnine
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju dijela odluke o
najpovoljnijem natjecatelju
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
Izvješće o radu trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2016. godinu
Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Općine Bale
Donošenje Plana motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale za
2017.godinu

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća zaštite od požara Općine Bale za
2016.godinu
11. Izvještaj o radu DVD Bale / AVVF Valle za 2016. godinu
12. Izvještaj o radu javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
13. Izvještaj o radu područne vatrogasne zajednice Rovinj – Rovigno za 2016. godinu
14. Plan rada javne vatrogasne postrojbe Rovinj –Rovigno za 2017. godinu
15. Plan rada područne vatrogasne zajednice Rovinj- Rovigno za 2017.g. godinu
16. Izbor kandidata za dodjelu priznanja i počasti Općine Bale
17. Informacija o darivanju uskrsnih bonova
18. Donošenje Odluke o utvrđivanju površine za namjenu dječjeg igrališta
19. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bale za
projekt opremanja dječjeg igrališta
20. Vijećnička pitanja
Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 02/2017. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 07. sjednice Općinskog Vijeća.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .
Ad.2. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Bale za 2016. godinu i Izvješća
o izvršenju Programa za 2016. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Godišnjeg obračuna proračuna Općine Bale za 2016.
godinu i Izvješća o izvršenju Programa za 2016.godinu te daje riječ gđi Lidiji Barbieri koja
obrazlaže Godišnji obračun Proračuna za 2016.g.
Izvršenje Proračuna Općine Bale za 2016. g. realizirano je kako slijedi:
Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi
9.704.931,87 kuna, a realizacija tekućih rashoda i rashoda za nefinancijsku iznosi
12.672.970,38 kuna što rezultira manjkom prihoda u iznosu od 2.968.038,51 kuna.
U računu zaduživanja/financiranja realizirani su izdaci za otplatu zajma u iznosu 275.311,48
kuna, što rezultira manjkom u računu financiranja za izvršenu otplatu.
Odnos ukupnih prihoda u iznosu od 9.704.931,87 kuna i ukupnih rashoda i izdatka u visini
od 12.948.281,86 kuna rezultira manjkom prihoda i primitka za 2016. g. u iznosu od
3.243.349,99 kuna.
Navedeni manjak 2016. god. podmirio se od raspoloživih sredstva iz prethodnih godina koji je
iznosio 3.276.587,60 kuna i na kraju godine ostalo je neutrošenih sredstva u iznosu od
33.237,61 kuna .
Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja iznosi 7.794.181,72 kuna, a tekućih rashoda
6.294.969,06 kuna te rezultira višak prihoda poslovanja za 1.499.212,66 kuna.

Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 1.910.750,15 kuna , a rashodi za
nefinancijsku imovinu 6.378.001,32 kuna te rezultira manjak prihoda od nefinancijske
imovine 4.467.251,17 kuna.
Ostvarenje izdataka za otplatu kredita izvršeno je u iznosu od 275.311,48 kuna, te
rezultira manjak financijske imovine 275.311,48 kuna.
Nakon konačnog utvrđivanja rezultata poslovanja, stanja na osnovnim računima
podskupine 922 iskazana u godišnjem financijskom izvještaju i prema poslovnim knjigama
Općine Bale 31. prosinca 2016. utvrđena su kako slijedi:
Broj
računa
92211
92212
92213
92221
92222
92223

Naziv osnovnog računa

01.01.16.

31.12.16.

Višak prihoda od poslovanja
Višak prihoda od nefinancijske imovine
Višak primitka od financijske imovine
Manjak prihoda od poslovanja
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
Manjak prihoda od financijske imovine

2.426.168,40
0
1.167.598,90
0
317.179,70
0

3.645.921,06
0
892.287,42
0
4.504.970,87
0

92-REZULTAT POSLOVANJA (VIŠAK)

3.276.587,60

33.237,61

Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.2.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za i 1 suzdržan.
Ad.3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za
prodaju i zamjenu nekretnina
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom
natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina.
Po javnom natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale Klasa: 94401/17-01/17, Ur.broj: 2171/02-17-1 od 23.ožujka 2017.g., objavljenom na oglasnoj ploči
Općine Bale i u dnevnom listu "Glas Istre" dana 23.ožujka 2017.g. utvrđuje se:
1. Za nekretninu pod red.br. 1. nije pristigla niti jedna ponuda.
2. Najpovoljniji ponuditelj za nekretnine pod red.br.2. je:Dellabernardina Ferdino, Corto
Bechera 26, Bale. Na temelju ove Odluke će se izvršiti zamjena nekretnina i to:
k.č.3374/7 k.o.Bale površine 386 m2 u vlasništvu Općine Bale, procijenjene
vrijednosti 177.096,80 kuna u zamjenu za k.č.3372/2 k.o.Bale udio ¼ dijela,
procijenjene vrijednosti 84.300,80 kn, k.č.3372/8 k.o.Bale udio ¼ dijela, procijenjene
vrijednosti 63.425,40 kn, k.č.3372/9 k.o.Bale udio ¼ dijela, procijenjene vrijednosti
13.386,60 kn i k.č.3372/7 k.o.Bale udio ¼ dijela, procijenjene vrijednosti 4.965,40 kn
u vlasništvu Dellabernardina Ferdina iz Bala, sveukupne procijenjene vrijednosti
166.078,20 kuna.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.3.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .

Ad.4. 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.4005/12 k.o.Bale,
- površina nekretnine iznosi 999 m2
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi:446.553,00 kn
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 .
Ad.5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju dijela odluke
o najpovoljnijem natjecatelju
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o
poništenju dijela odluke o najpovoljnijem natjecatelju. Utvrđuje se da su temeljem raspisanog
Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske
djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu općine Bale, Klasa:944-01/16-01/40,
Urbroj:2171/02-16-1 od dana 01.rujna 2016. godine za k.č.3374/14 k.o.Bale oznake S-87,
izabran kao najpovoljniji natjecatelj Elvis Subašić, Krbavskog boja 9, Plaški.
Obzirom da najpovoljniji natjecatelj nije potpisao Ugovor o osnivanju prava građenja a
proteklo je pet mjeseci od donošenja Odluke, poništava se dio Odluke o najpovoljnijem
natjecatelju Klasa: 022-05/16-01/126, Urbroj: 2171/02-16-1 od dana 20.listopada 2016.godine
koji se odnosi na građevnu česticu k.č.3374/14 k.o.Bale.
Za predmetnu građevinsku česticu ponovo će se raspisati natječaj.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.5.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .

Ad.6. 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 na rok od 99 godina.
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.

Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.6.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .
Ad.7. Izvješće o radu trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o. za 2016. godinu
Predsjednik predlaže Izvješće o radu trgovačkog društva FORLANETTE d.o.o.
za 2016. godinu. Trgovačko društvo Forlanette d.o.o. Bale-Vale u 2016. godini obavljalo je
djelatnosti za koje je registrirano uz sinergičnu suradnju sa lokalnim udrugama građana a
naročito sa Turističkom Zajednicom Općine Bale, Zajednicom Talijana Bale-Valle Udrugom
Vita i ostalima na području teritorija Općine.
Izuzetno se angažiralo na projektima i aktivnostima za promociju društvenih i
znanstvenih eventa na području Općine Bale.
Prema programu rada za 2016. godinu koji je imao kao osnovni cilj poboljšanje turističke i
kulturne i znanstvene ponude, na teritoriju općine Bale, društvo Forlanette je tijekom 2016.
godine obavljalo radove i radne zadatke na raznim modulima poslovanja.
Trgovačko društvo Forlanette d.o.o se tijekom cijele 2016 godine angažiralo u suradnji sa
društvom Mon Perin d.o.o na projektu „Bale Grad Hotel“ te je postignut izuzetan uspjeh u
suradnju sa međunarodno priznatim fakultetima arhitekture:
IUAV-Venezia
Arhitektonski fakultet u Beču
Arhitektonski fakultet u Zagrebu
Arhitektonski fakultet u Ljubljanu
Izvršene su završne radionice mjerenja i dobivena je kompletna podloga starogradske jezgre
sa svim GPS koordinatama za izradu rekonstrukcije same starogradske jezgre.
Rezultat ove plodne suradnje je dovelo do toga da navedene akademije su uvele kao nastavni
predmet „Razvoj Zaštita i projektiranje Bale Grad Hotel“ i kao rezultat dobili su preko
šezdeset feasibility study veoma korisna za dalji razvoj projekta.
Nastavljeno je sukladno sporazumima postignutima i potpisanima sa Zajednicom Talijana,
Turističkom zajednicom i Župom Bale prodaja karata za posjete objektima „MMC ULIKA“,
Palače Soardo Bembo i Lapidariju.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.7.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za i 1 suzdržan.
Ad.8. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana zaštite od požara
Općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna 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 otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.8.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .

Ad.9. Donošenje Plana motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje općine Bale za
2017.godinu
Predsjednik predlaže donošenje Plana motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje
općine Bale za 2017.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 podrućja općine Bale vrši se svakodnevno, cjelodnevno, putem video nadzora iz
vatrogasnog operativnog centra JVP Rovinj, a putem kamera postavljenih na vrh Golaš i
Valtida.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.9.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.
Ad.10.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća zaštite od požara Općine Bale za
2016.godinu
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća zaštite od požara
Općine Bale za 2016.godinu. Usvaja se informacija o izvršenoj Analizi stanja zaštite od
požara na području Općine Bale za 2016. godinu.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.10.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .
Ad.11. Izvještaj o radu DVD Bale / AVVF Valle za 2016. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Izvještaja o radu DVD Bale / AVVF Valle za 2016.
godinu.
U vatrogasnu postrojbu DVD-a Bale raspoređeno je 16 operativnih vatrogasaca, te 6
članova za logističku potporu. Raspoređeni su u dva odjeljenja.
Skupština je imenovala zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe, te su isti
potvrđeni od strane općinskog načelnika. Zapovjednik i zamjenik zapovjednika postrojbe
ispunjavaju zakonom određene uvjete.
Od 16 operativnih vatrogasaca, svih je 16 članova opremljeno kompletnom osobnom
zaštitnom opremom.
Postrojba DVD-a Bale je u period od 2013.g. do 2016.godine intervenirala svukupno
318 puta, od čega 154 radnih naloga i dostava vode, te 164 vatrogasnih intervencija.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.11.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.

Ad.12. Izvještaj o radu javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Izvještaja o radu javne vatrogasne postrojbe RovinjRovigno za 2016. godinu.
Javna vatrogasna postrojba Rovinj-Rovigno u 2017. godini bogatija je za neprocjenjivo
iskustvo jedne operativno teške, zahtjevne i događajima bogate 2016. godine. Činjenica da su
vatrogasci izišli na intervencije 640 puta da bi gasili požare ili pružili građanima pomoć u
tehničkim intervencijama govori dovoljno za sebe. Sudjelovali su na brojnim zahtjevnim
vježbama u zemlji i u inozemstvu te su bogatiji za neprocjenjiva iskustva koja su na tim
vježbama stečena. Svi zaposleni se kontinuirano obrazuju i osposobljavaju. Kroz različite
obrazovne programe obrazovnih institucija prolaze svi zaposleni. Učilište vatrogastva,
zaštite i spašavanja nositelj je više takvih programa. Različite visoke škole i veleučilišta
imaju programe za specijalističke stručne studije iz područja vatrogastva, zaštite i
spašavanja. Hrvatska vatrogasna zajednica ima, također, brojne obrazovne programe za
vatrogasce. Vatrogasci javne vatrogasne postrojbe prošli su većinu navedenih obrazovnih
programa, ali i specijalističkih obuka koje su vodili domaći i strani instruktori.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.12.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.
Ad.13. Izvještaj o radu područne vatrogasne zajednice Rovinj – Rovigno za
2016. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Izvještaja o radu područne vatrogasne zajednice
Rovinj- Rovigno za 2016. godinu
Područna vatrogasna zajednica Rovinj za operativno djelovanje raspolaže sa ljudskim
potencijalom od 107 vatrogasaca – operativca, od kojih je 27 zaposleno u Javnoj vatrogasnoj
postrojbi Rovinj od toga 25 radi u turnusima 12/24 i 12/48 te zamjenikom zapovjednika i
zapovjednikom postrojbe koji rade u vremenu od 7-15 sati
Područna vatrogasna zajednica Rovinj raspolaže sa 24 vatrogasnih vozila, jednim
plovilom opremljenim za gašenje malih početnih požara na vodi te ostalom vatrogasnom i
tehničkom opremom određenom Pravilnikom o tehničkom minimumu opreme u vatrogasnoj
postrojbi.
Područna vatrogasna zajednica Rovinj udružena je u Vatrogasnu zajednicu Istarske
županije koju uz PVZ Rovinj čine vatrogasne zajednice Pula, Umag , Poreč, Pazin , Labin ,
Buzet.
PVZ Rovinj u 2016. godini intervenirala je 640 puta, što je za 47 intervencija ili 8 %
više nego 2015. godine.
Broj požara na građevinama u izvještajnom razdoblju jednak je kao i 2015. godine. kada
su intervenirali na 41 požar u građevinskim objektima.
Ukupno je u izvještajnom razdoblju bilo 39 požara na otvorenom prostoru što je za 15%
manje u odnosu na 2015. godinu kada ih je bilo 46. Međutim , intenzitet požara otvorenog
prostora u 2016. godini je bio izrazito izražen , tako da je izgorjela površina u izvještajnom
razdoblju 22 ha ili 144% veća u odnosu na 2015. godinu. Na požarima prometnih sredstava
bilježe smanjenje te je u 2016. godini bilo 6 požara, u odnosu na 2015. kada ih je bilo 10.

Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.13.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.
Ad.14. Plan rada javne vatrogasne postrojbe Rovinj –Rovigno za 2017. Godinu
Predsjednik predlaže donošenje Plana rada javne vatrogasne postrojbe Rovinj –Rovigno
za 2017. godinu.
JVP Rovinj prema Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o jedinicama lokalne samouprave i
Zakonu o ustanovama organizira svoj rad kao javna ustanova jedinice lokalne samouprave
za obavljanje poslova zaštite od požara i vatrogastva. U okviru tih poslova JVP Rovinj
organizira i izvodi aktivnosti na planu sprečavanja nastanka požara, gašenju požara,
spašavanju ljudi i imovine, pružanju pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te saniranju
posljedica nesreće. JVP Rovinj će u 2017. godini održavati svoju mobilnost i učinkovitost
sukladno podzakonskim aktima, pravilima struke te Procjeni opasnosti i Planovima zaštite od
požara Grada Rovinja, općina Bale, Kanfanar i Žminj.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.14.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.

Ad.15. Plan rada područne vatrogasne zajednice Rovinj- Rovigno za 2017.g. godinu
Predsjednik predlaže donošenje Plana rada područne vatrogasne zajednice Rovinj
- Rovigno za 2017.g. godinu.
PVZ Rovinj je izradila nastavni plan i program sukladno potrebama članica PVZ
Rovinj. PVZ Rovinj će raditi na unapređenju kvalitete nastave preko osuvremenjivanja
nastavnih sredstava, nabavke stručne literature kao i edukacije svog kadra. Vatrogasne
intervencije će biti temelj za koncipiranje teoretske nastave i praktičnih vježbi.
PVZ Rovinj će u 2017. godini povremeno vršiti provjeru znanja, vještina i osposobljenosti
svih kadrova vezanih uz operativu u cilju usklađivanja načina rada s traženim rezultatima.
Kontinuirano će se održavati i obuka svih članica PVZ Rovinj.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.15.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.
Ad.16. Izbor kandidata za dodjelu priznanja i počasti Općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Rješenja o izboru kandidata za dodjelu priznanja i
počasti Općine Bale za 2016.g. Za značajan doprinos unapređenju i razvitku Općine Bale
priznanje Povelja Općine Bale dodjelit će se na svečanoj sjednici slijedećim kandidatima :
1. Sandro Cergna
2. Udruga Vita

3. Udruga Eia
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.16.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za.
Ad.17. Informacija o darivanju uskrsnih bonova
Općina Bale će i ove godine povodom Uskrsa dodijeliti poklon bonove 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.
Sredstva za uskrsne poklon bonove osigurana su u okviru Socijalnog programa Općine
Bale za 2017.godinu.
Podjela bonova vršiti će se u utorak 04.04.2017. godine dostavom na kućnu adresu a
bonovi će se moći potrošiti u trgovinama mješovitom robom u Balama po vlastitom izboru.

Ad.18. Donošenje Odluke o utvrđivanju površine za namjenu dječjeg igrališta
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o utvrđivanju površine za namjenu dječjeg
igrališta.
Ovom odlukom utvrđuje se da su k.č.3871/2, k.č.3872, k.č.3873, k.č.3874/2 i k.č.3875 sve
k.o.Bale Urbanističkim planom uređenja naselja Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.06/07
i 08/15) označene kao javne zelene površine (Z1 – javni park, Z2 – igralište), te da Općinsko
vijeće Općine Bale definira tu površinu kao površinu koja će se namjenski koristiti kao dječje
igralište.
Ova se Odluka donosi u svrhu prijave na natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u okviru
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjere 07 “Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, Podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.18.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .
Ad.19. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bale
za projekt opremanja dječjeg igrališta
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Bale za projekt opremanja dječjeg igrališta.
Suglasnost se daje u svrhu prijave na natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u okviru Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjere 07 “Temeljne usluge i

obnova sela u ruralnim područjima”, Podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.
U svrhu prijave projekta na natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ovom Odlukom se
daje i suglasnost Općini Bale za prijavu na natječaj.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.19.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za .

Sjednica je dovršena u 19:15 sati .
Tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika.
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