REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa :021-05/15-01/24
Urbroj: 2171/02-15-2

ZAPISNIK
sa 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane dana 15.travnja 2015. godine u sjedištu
Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 16,00 sati .
OPĆINSKO VIJEĆE: Vedran Šetić - predsjednik, Sandi Drandić, Iva Žufić Gmaz, Dena
Didović, Daniela Peršić, Damir Pastrovicchio ( napustio sjednicu u 16,30 sati), Ljiljana
Dellabernardina
ODSUTNI : Sandro Žufić, Neva Jurman, Fabrizio Fioretti, Sanja Težak Vratović
PRISUSTVUJU: Edi Pastrovicchio - Načelnik,
Irina Gobbato – Pročelnica JUO, Renata Šeperić Petak – direktorica Logičke Matrice d.o.o.,
Ivana Jurković Piščević – Logička Matrica d.o.o.
Martina Šestan - zapisničar
Predsjednik pozdravlja Vijećnike i konstatira da sjednici prisustvuje 7 vijećnika,
te čita predloženi Dnevni red .

DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća
2. Usvajanje Programa ukupnog razvoja Općine Bale za razdoblje 2015-2020.
3. Vijećnička pitanja

Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za.

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 3/2014. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 3.sjednice Općinskog Vijeća.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za .

Ad.2. Usvajanje Programa ukupnog razvoja Općine Bale za razdoblje 2015-2020.
Predsjednik predlaže usvajanje Programa ukupnog razvoja Općine Bale za razdoblje
2015-2020. i daje riječ direktorici Logičke Matrice d.o.o. iz Zagreba gđi. Renati Šeperić
Petak. Program ukupnog razvoja Općine Bale rezultat je suradnje predstavnika Općine Bale
te vanjskog tima konzultanata. U partnerstvo za izradu Programa bili su također uključeni i
predstavnici gospodarskog, javnog, privatnog i civilnog sektora Općine Bale. Pri izradi
PUR-a primijenjena je moderna participativna razvojna metodologija, te su shodno tome
institucije i građani Općine Bale imali priliku aktivno se uključiti i sudjelovati u planiranju
razvoja svoje Općine.
Jedan od zadataka PUR-a Općine Bale svakako je povezivanje lokalnih razvojnih
potreba s europskim, nacionalnim i regionalnim razvojnim prioritetima, kao i sa dostupnim
europskim i nacionalnim financijskim sredstvima u skladu s propisima koji reguliraju njihovo
korištenje. U promišljanju koje vremensko razdoblje obuhvatiti u ovom strateškom
dokumentu, krenulo se od postojećih strateških dokumenata koji su planirani za razdoblje od
2014.-2020. godine. Razvitak mora biti usmjeren na dugoročna rješenja razvoja Općine, a
nikako ne na kratkoročna i privremena rješenja aktualnih problema i budućih potreba.
Program ukupnog razvoja nudi rješenja, temeljena na sagledavanju analize područja. Radna
skupina sukladno izrađenoj analizi, definirala je ključne probleme koji se pojavljuju na
području Općine. Nakon što su definirani ključni problemi koji su rangirani po važnosti za
razvoj Općine, utvrđena je vizija Općine Bale za razdoblje 2015.-2020. godinu kao i strateški
ciljevi razvoja. Kako bi se ostvarili strateški ciljevi, određeni su prioriteti razvoja unutar
svakog strateškog cilja, te razvojni projekti koji su nužni da bi se PUR Općine Bale mogao
realizirati.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad. 2.
Vijeće prihvaća sa 6 glasova Za.

Sjednica je dovršena u 18:10 sati .

ZAPISNIK VODILA:

Martina Šestan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vedran Šetić

