REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa :021-05/17-01/58
Urbroj: 2171/02-17-2
ZAPISNIK
sa 05.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane dana 22. prosinca 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,
Marija Orbanić, Daniela Peršić, Dragan Janko, Korana Kolić, Silvano Modrušan,
Ellen Pastrovicchio, Ljiljana Dellabernardina, Enzo Silvi
PRISUSTVUJU: Edi Pastrovicchio - Načelnik, Sandi Drandić – zamjenik Načelnika,
Irina Gobbato – Pročelnica JUO, Lidia Barbieri – Stručni suradnik za Proračun i financije,
Massimo Piutti- zamjenik Načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Vedran
Drandić – MO Krmed, Martina Šestan - zapisničar
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 4.sjednice Općinskog vijeća u 2017.godini
2. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2017.godinu sa izmjenama
i dopunama Programa
3. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2018.godinu sa projekcijom za 2019. i
2020.godinu sa Programima
4. Donošenje Odluke o izlučivanju i prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih
građevina
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo - Colone - Paravia
6. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja priobalja
San Polo - Colone - Paravia
7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina
8. Donošenje Odluke o gospodarenju nekretninama u Općini Bale
9. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna
Općine Bale za 2018. godinu
11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Bale

12. Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih
blagdana
13. Donošenje Odluke o naknadi za novorođeno dijete
14. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima
15. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja
16. Vijećnička pitanja
Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 04/2017. sjednice Općinskog vijeća od 30.11.2017. godine
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 04. sjednice Općinskog Vijeća održane
30.11.2017.godine. Vijećnik Sivano Modrušan govori da je krivo navedeno vezano za
izgradnju zida ispred škole u Golašu a govorilo se za školu u Krmedu.
Predsjednik daje na glasovanje točku Ad. 1. uz napomenu da se u zapisniku ispravi pogreška.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za .

Ad. 2.Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2017.godinu sa
izmjenama i dopunama Programa
Predsjednik predlaže Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2017.
godinu sa izmjenama i dopunama Programa. Predsjednik Vedran Šetić govori da su Prve
Izmjene Proračuna za 2017.g. izmijenjene u odnosu na stavke koje su bile predložene na
prvom čitanju na prošloj sjednici općinskog vijeća. Izmijenjeno je na rashodovnoj strani a
odnosi se na tehničke izmijene gdje je smanjen iznos od 1.000,00 kn za održavanje cesta a
povećana je za 1.000,00 kn aktivnost za prometnu signalizaciju. U iznosu od 5.000,00 kn
smanjena je aktivnost A100708 opće usluge i uređenje prostora račun 322, a povećana je
aktivnost A101601 socijalni program račun 322 za električnu energiju za socijalno ugrožene
osobe. U aktivnosti A 100708 smanjen je iznos za 25.000,00 sa računa 32321 za održavanje
zgrada u vlasništvu Općine Bale a povećan je iznos za novogodišnje ukrašavanje mjesta na
računu 32329. Isto tako je proknjijženje na stavki za vlastiti pogon gdje je jedna stavka
smanjena za 2.000,00 kn a druga povećana za isti taj iznos.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina govori da joj je drago da Općina Bale ima svoj Facebook
profil gdje je omogućeno građanima da daju svoje prijedloge i mišljenja. Dalje govori da za
nju ovaj Proračun nije razvojan i gospodarski. Vezano za iznos od 20.000.00 kn koji se
uplaćuje prema LAG-U smatra da Općina Bale od toga nema nikakve koristi. Dalje ima
primjedbu vezano za Forlanette i plaću koju prima zaposlenik. Također navodi da nije u redu
da se još nisu isplatili poticaji poljoprivrednicma.
Predsjednik Vedran Šetić odgovara da su Izmjene Proračuna Općine Bale za 2017.g. i
Prijedlog Proračuna za 2018.g. objavljeni na web stranici Općine Bale. Ukoliko netko ima
prijedlog slobodno se može obratiti i smatra da Općina Bale transparentno objavljuje svoj
Proračun. Što se tiče LAG-A govori da Općina Bale mora uplaćivati sredstva kako bi se
mještani mogli javljati na natječaje koji su isfinancirani od strane LAG-A. To što su mještani
nezainteresirani za suradnju to nitko ne može promijeniti. Što se tiče Forlanetta govori kako je

na prošloj sjednici rečeno da će u 2018.g. doći do izmjena. Vezano za poticaje
poljoprivrednicima pristigla su tri zahtjeva za sufinanciranje sadnica i jedan zahtjev za
osposobljavanje za maslinara ali se mora čekati suglasnost Ministarstva poljoprivrde za
sadnice što je isto tako rečeno na prošloj sjednici općinskog vijeća.
Predsjednik otvara raspravu na glasovanje točku Ad.2.
Vijeće prihvaća sa 9 glasova Za, 1 suzdržan i 1 protiv.
Ad.3. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2018.godinu sa projekcijom za 2019. i
2020.godinu sa Programima
Predsjednik predlaže Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2018.godinu sa projekcijom
za 2019. i 2020.godinu sa Programima. Načelnik Edi Pastrovicchio predlaže prvi Amandman
koji se odnosi na smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine – građevinsko zemljište
račun 71112 ili na trećoj razini 711 za 200.000,00 kn. Predloženi plan je 3.480.000,00 kn a
novi plan je 3.280.000,00 kn. Povećanje prihoda od tekuće donacije od trgovačkih društva
račun 66313 ili na trećoj razini 663 za 200.000,00 kn. Predloženi plan je 60.000,00 a novi
plan je 260.000,00 kn.
Smanjenje rashoda za 200.000,00 kn u aktivnosti K100902 razvoj stanogradnje i drugih
građevina – kapitalno račun 421- građevinski objekti. Predloženi plan je 400.000,00 kn a novi
plan je 200.000,00 kn. Povećanje za 200.000,00 kn u aktivnosti A101601 socijalni program
za namjenu sufinanciranja boravka djece u vrtiću. Predloženi plan na petoj razini 70.000,00
kn a novi je 270.000,00 kn ili predloženi plan na trećoj razini je 418.000,00 kn a novi je
618.000,00 kn.
Načelnik Edi Pastrovicchio govori da je dogovoreno da će Općina Bale od 01.01.2018.
sufinancirati u cjelosti boravak djece u vrtićima i povećanje naknade za novorođenčad sa
dosadašnjih 5.000,00 kn na 10.000,00 kn. Potpisati će se Sporazum sa Mon Perin d.o.o. gdje
se oni obvezuju u narednih pet godina godišnje sufinancirati 200.000,00 kn predloženi
program. Dalje govori da je odobreno od Fonda 2.500.000,00 kn za uređenje ceste do Stancije
Meneghetti tako da će se u siječnju 2018.g. napraviti Rebalans Proračuna za 2018.godinu.
Predsjednik vijeća Verdran Šetić govori da su podnesena tri Amandmana od strane
predlagatelja kluba Vijećnika IDS-ISU, HNS i Živog zida i daje riječ predsjedniku kluba
vijećniku Silvanu Modrušan da obrazloži predložene Amandmane. Vijećnik Silvano
Modrušan govori kako se prvi Amandman predlaže da se na poziciji rashoda za Komunalnu
djelatnost, građenje komunalne infrastrukture i nabava : Program 1008- pozicija 421 nadoda
pozicija unutar predloženog iznosa ( rasčlani na još jednu poziciju a da se ukupan iznos ne
povečava) Poziciji objekti i uređaji komunalne infrastrukture asfaltiranje ceste Čubani u
iznosu od 200.000,00 kn. ( Program 1008 pozicija 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni
objekti ). Navodi da je cesta u jako lošem stanju a kako se to područje dosta razvija bilo bi
potrebno urediti cestu. Predsjednik vijeća Vedran Šetić predlaže da se predloženi Amandman
izuzme i da se kod donošenja Rebalansa Proračuna utvrdi i točno izračuna trošak uređenja
ceste. Načelnik Edi Pastrovicchio govori kako će u Čubanima uskoro započeti gradnja i
smatra da prije nego se asfaltira cesta potrebno je vidjeti da li treba riješiti još koju
infrastrukturu da se ne bi poslije ponovno moralo kopati. Načelnik smatra da se sačeka još
neko vrijeme sa asfaltiranjem i da se privremeno cestu uredi frezanim asfaltom.

Drugi Amandman se predlaže da se Rashodi u kulturi sa pozicije materijalni rashodi – rashodi
za usluge sa pozicije 323 smanje sa iznosa 110.000,00 kn na iznos od 15.000,00 kn, a razlika
od 95.000,00 kn podijeli na pozicije : - Elaborat ceste Črni Bek 40.000,00 kn ( Program 1008
Pozicija 4213 Cetse, željeznice i ostali prometni objekti ). Načelnik Edi Pastrovicchio govori
da se već radi elaborat za cestu za Črni Bek i da će se kandidirati na EU fondove.
Izrada i postavljanje informativnih tabli po naselju Bale 25.000,00 kn ( pozicija 3232 usluge
tekućeg i investicijskog održavanja). Predsjednik vijeća Vedran Šetić govori vezano za
informativne table da se taj dio rješava kroz Proračun Općine Bale a dio kroz Proračun
Turističke zajednice. Također govori da se čeka suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za
regulaciju prometa za naselje Bale a odnosi se i na turističku signalizaciju koja mora biti
usklađena sa novim pravilnikom. Vijećnik Silvano Modrušan govori da je on mislio na
informativne table unutar starogradske jezgre. Načelnik govori ako netko ima nove ideje kako
bi se to moglo bolje napraviti neka da svoj prijedlog.
Izrada projektne obnove i prenamjene prostora Kino sale 30.000,00 kn ( pozicija 451
održavanje objekta i opreme u kulturi – dodatna ulaganja na građevinskim objektima).
Vijećnik Silvano Modrušan govori da se to predlaže kako bi kino sala dobila jednu
multifunkcijsku vrijednost. Načelnik Edi Pastrovicchhio govori da se već radi na tom
projektu.
Treći Amandman se odnosi da se rashodi u kulturi – ostale izložbe i nastupi sa pozicije 32
smanje sa iznosa 200.000,00 kn na iznos 150.000,00 kn, a razliku od 50.000,00 kn utroši za
izgradnju zida kod bivše škole u Krmedu uz glavnu cestu kako bi se povečala sigurnost djece
koja koriste prostorije u objektu i prostor oko objekta ( pozicija 451 održavanje objekta i
opreme u kulturi – dodatna ulaganja na građevinskim objektima ). Predsjednik Vedran Šetić
govori da se dogovorilo sa mjesnim odborom Krmed da se zid ispred škole ne izgradi ali ako
se mišljenje promijenilo svakako da će se i to riješiti. Dalje govori da predloženi Amandman
smanjuje predviđene iznose za ljetni program a isto tako uređenje zida se ne bi knjižilo na
održavanje objekata u kulturi već na održavanje objekata u vlasništvu Općine Bale. Tako da
na toj poziciji ima sredstava koja bi se mogla rasporediti za izgradnju zida.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina pohvaljuje projekt za uređenje Trga la Musa ali da joj je
žao što se ne aktivira projekt za industrijsku zonu Monkaštel. Isto tako govori za trgovački
centar kako je pričala sa ljudima u mjestu i ne vjeruje da će to biti dobro jer ljudi odlaze
kupovati u velike trgovačke centre. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da je već spremna
projektna dokumentacija koju će sada kandidirati na EU fondove i da je cilj da trgovački
centar ima reprezentativnu trgovinu, cilj je imati novu ambulantu za doktora i zubara i
svakako bi trebalo da doktor bude samo u Balama a ne i u Kanfanaru. Također cilj je da bude
i manja tržnica i još neki poslovni prostori. Turistička ponuda na području Općine Bale diže
se na jedan veći nivo stoga je i potrebno ponuditi nove i bolje sadržaje zaključuje Načelnik.
Vijećnik Silvano Modrušan govori da se na Amandmane dobilo obrazloženja te nije potrebno
iste predložti.

Predsjednik vijeća Vedran Šetić daje na glasanje Amandmane na Proračun za 2018.g. koje je
predložio Načelnik a odnosi se na smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za
200.000,00 kn i povećanje prihoda kod tekućih donacija trgovačkih društva za 200.000,00 kn
i isto tako smanjenje za 200.000,00 kn kod razvoja stanogradnje i drugih građevina a
povećanje na aktivnost socijalnog programa za namjenu sufinanciranja boravka djece u vrtiću.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za i 1 protiv.
Predsjednik nakon toga daje na glasovanje točku Ad.3. sa prihvaćenim Amandmanom.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za i 1 protiv .

Ad.4. Donošenje Odluke o izlučivanju i prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih
građevina
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o izlučivanju i prijenosu prava vlasništva komunalnih
vodnih građevina. Predsjednik Vedran Šetić prisutnim vijećnicima govori da zbog
provedenog stečajnog postupka nad trgovačkim društvom Valade d.o.o., kojim je društvo
brisano iz sudskog registra i kao takvo prestalo postojati, komunalne vodne građevine izlučuju
se iz vlasništva društva i prenose u vlasništvo njezina osnivača Općine Bale. Radi se
sveukupno o šest građevina koje su već izgrađene i u funkciji. Načelnik Edi Pastrovicchio
govori da na građevini 1 je jedan ispravak koje je računovodstvo uočilo kod knjiženja te je
umjesto 2.591.000,60 kn ispravno je 2.660.810,07 kn i kod građevine 5 iznos od
10.312.052,52 kn ispravak je 10.407.333,89 kn.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.4.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo - Colone - Paravia
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo - Colone – Paravia.
Pročelnica Irina Gobbato govori da se donosi Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo - Colone - Paravia i
obustavlja izrada i donošenje plana temeljem iste odluke. Izrađivač je bio Modus d.o.o., bila
je i prethodna javna rasprava, međutim nikada nije dostavljeno mišljenje odnosno suglasnost
od Zavoda za prostorno uređenje na Izmjene plana iz razloga jer se prvo morao mijenjati
Županijski plan i tako se cijeli postupak ovom predloženom Odlukom stavio van snage i
donijela se nova Odluka izradi izmijena i dopuna uređenja priobalja nakon što je donesen
Županijski plan.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje vezano za zemljište na moru u Colonama gdje je bila
predviđena izgradnja hotela i golf igrališta a da se sada dodijelilo Mon Perinu . Načelnik Edi

Pastrovicchio govori da se u tom području nikad nije planiralo izgraditi hotele niti golf
igrališta. Načelnik dalje govori da se 2009.g. navedeno zemljište dalo Mon Perinu u zakup
temeljem javnog natječaja za zakup zemljišta.
Vijećnik Enzo Silvi govori da se lovačkom društvu zbog tog zagrađenog zemljišta oduzelo
dosta lovnog područja i da li je to zakonski odobreno. Načelnik Edi Pastrovcchio govori da
smatra da lovačko društvo ima jako puno terena a logički je da se zemljište koje se obrađuje
ogradi zbog opasnosti od divljači i isto tako Mon Perin je morao ograditi radi kategorizacije.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.5.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za i 1 protiv.
Ad.6. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
priobalja San Polo - Colone - Paravia
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja priobalja San Polo - Colone – Paravia. Predsjednik vijeća Vedran Šetić govori kako
je pročelnica Irina Gobbato već dala obrazloženje u prijašnjoj točki, otvara raspravu pa kako
se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.6.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za i 1 Protiv.
Ad.7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina
Predsjednik predlaže donošenje Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju
nekretnina.
Najpovoljnijom ponudom po provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Bale Klasa: 944-01/17-01/56, Ur.broj: 2171/02-17-1 od 04.prosinca
2017.g., objavljenom na oglasnoj ploči Općine Bale, mrežnoj stranici www.opcina.balevalle.hr i u dnevnom listu "Glas Istre" dana 04.prosinca 2017.g. utvrđuje se najpovoljnija
ponuda:
1. Za nekretninu pod red.br. 1. k.č.4768/9 k.o.Bale, udio 1/6 ponuda ponuditelja Franka
Sankovića iz Bala, Braida 2, OIB:99160303299 sa ponuđenom kupoprodajnom
cijenom u iznosu od 43.045,00 kuna
2. Za nekretninu pod red.br.2. k.č.3374/8 k.o.Bale udio 1/1, ponuda ponuditelja Martine
Mikulek, iz Bala, Grote 4A, OIB:75611855301, sa ponuđenom kupoprodajnom
cijenom u iznosu od 192.723,00 kn
3. Za nekretnine pod red.br.3. k.č.4808/1 i k.č.4808/3 sve k.o.Bale, ukupno 70 m2
ponuda ponuditelja Ivana Ruggero, Pećine 15, Rovinj, OIB: 15634746885 sa
ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 15.850,00 kuna
4. Za nekretninue pod red.br. 4. k.č.3811/2 površine 6m2, k.č.3817/10 površine 31m2,
k.č.6616/2 površine 7m2, k.č.6616/3 površine 8m2, k.č.6614/8 površine 57m2 sve
k.o.Bale, ukupno 109m2 ponuda ponuditelja Pietra Barbieri, Magri 6, Bale, OIB:
53984764292 zastupanog po opunomoćniku Jadranki Andrijević, Cocaletto 49,

OIB:74760465798 sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 28.765,10
kuna
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 gospodarenju nekretninama u Općini Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o gospodarenju nekretninama u Općini Bale.
Načelnik Edi Pastrovicchio govori da se ovom Odlukom propisuju pravila postupanja, uvjeti
i postupci vezani uz gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Bale i to prodaja, zakup
te zakup građevinskog zemljišta u svrhu obavljanja ugostiteljsko-turističke i druge djelatnosti,
osnivanje prava građenja i drugih stvarnih prava. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da se radi
o nekretninama koje se neće prodavati već će se dati pravo gradnje za projekt grada hotela.
Cilj je da se nekretnine urede i dalje ostanu u vlasništvu Općine Bale.
Vijećnica Ljiljana Dellabernradina postavlja pitanje da li je izrađen registar nekretnina.
Pročelnica Irina Gobbato odgovara da je izrađen. Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje
da li će Načelnik odrediti visinu iznosa ulaganja u navedene nekretnine. Pročelnica Irina
Gobbato govori da svako raspolaganje nekretninama ide na donošenje Općinskom vijeću.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.8.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za i 1 suzdržani.

Ad.9. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina.
Izlažu se prodaji putem javnog natječaja nekretnine u k.o. Bale :
1. k.č.3638/21 k.o.Bale udio 1/1
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 529.006,40 kuna
2. zgr.č.554/2 k.o.Bale udio 1/6
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 17.929,50 kuna
3. zgr.č.729 k.o.Bale udio 1/6 dijela
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 9.166,66 kuna
4. zgr.č.3/2 k.o.Bale, ukupni udio 2736/5112
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 52.825,35 kuna
5. zgr.č.295/10 k.o.Bale udio 1/1

- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi:69.000,00 kuna
6. k.č.3817/4 k.o.Bale udio 1/1
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 59.500,00 kuna
7. k.č.6599/8 površine 9m2 i k.č.3666/26 16m2 udio /1/1
- početni iznos kupoprodajne cijene-okućnice iznosi: 5.655,00 kuna
Izlažu se zamjeni putem javnog natječaja nekretnine u k.o. Bale :
8. k.č.3638/20 k.o.Bale u vlasništvu Općine Bale, procijenjene vrijednosti 106.163,20
kuna u zamjenu za k.č.3644/2 k.o.Bale u vlasništvu Stjepana Oreškovića iz Zagreba
procijenjene vrijednosti 67.558,40 kn
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.

Ad.10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna
Općine Bale za 2018. godinu
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 2018. godinu. Ovom se Odlukom utvrđuju način i postupak raspodjele i
isplate sredstava za 2018.godinu iz proračuna Općine Bale za redovito financiranje političkih
stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača, a koji su izbrani za
vijećnike u Vijeću Općine Bale. 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.
Iznos sredstava za 2018. godinu koji pripada pojedinoj političkoj stranci i članu
predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača utvrđuje se da je ukupni broj vijećnika 11,
broj vijećnika podzastupljenog spola (žene) 5, godišnji iznos sredstava po pojedinom
vijećniku: 1.000,00 kn, odnosno 1.100,00 kn za žene.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.10.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.( Vjećnik Fabrizio Fioretti privremeno odsutan)
Ad.11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine
Bale. Predsjednik Vedran Šetić govori da predložena Odluka odnosi na porez na nekretnine
koji je stavljen van snage i mora se uskladiti sa izmjenom zakona.

Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.11.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za ( Vijećnik Fabrizio Fioretti privremeno odsutan)

Ad.12. Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih
blagdana
Načelnik prisutnim vijećnicima daje informaciju kako je socijalnim programom Općine Bale
za 2017. godinu određeno da se socijalno ugroženom stanovništvu osigurava dodatna
materijalna zaštita. Djeci do četvrtog razreda osiguravaju se novogodišnji paketi, korisnicima
socijalnog programa općine jednokratno se osiguravaju paketi s hranom ili novčane pomoći
povodom uskrsnih i božićnih blagdana. Za predstojeće božićne i novogodišnje blagdane
Općina Bale isplatila je umirovljenicima i starijim od 65 godina iznos od 350,00 kuna po
umirovljeniku isplatom na račun, kojih prema našim evidencijama ima 270 dok je 9 socijalno
ugroženih mještana dobilo poklon bon u iznosu od 500,00 kuna koji će moći iskoristiti
nabavkom namirnica u trgovinama mješovite robe u Balama. Općina Bale darivala je djeci do
četvrtog razreda osnovne škole prigodne poklone, čija pojedinačna vrijednost iznosi 115,00
kuna a podijelilo se ukupno 110 paketića.

Ad.13. Donošenje Odluke o naknadi za novorođeno dijete
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o naknadi za novorođeno dijete. Načelnik Edi
Pastrovicchio ponovno govori kako se naknada za rođenje djeteta povisuje sa dosadašnjih
5.000,00 kn na 10.000,00 kn. Naknada će se dodjeljivati roditeljima koji imaju prebivalište i
žive s djetetom na području općine Bale uz sljedeće ispunjene uvjete da dijete ima prijavljeno
prebivalište na području općine Bale, da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na
području općine Bale najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta a drugi da ima
prijavljeno prebivalište na području općine Bale prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje
prava na naknadu.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.13.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.
Ad.14. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima.
Općina Bale će sufinancirati troškove u 100% iznosu koje plaćaju roditelji za boravak djece
upisane u Dječji vrtić Neven Rovinj PO Bale i Talijanski dječji vrtić Naridola PO Bale uz
sljedeće uvjete da roditelji djeteta žive i imaju prebivalište na području općine Bale na dan
upisa djeteta u vrtić i za cijelo vrijeme njegova pohađanja da roditelji djeteta nemaju
nepodmirenih dugovanja prema Općini Bale.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.14.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.15. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o otpisu potraživanja i govori kako se odobrava otpis
nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova općinskih poreza Općine Bale u ukupnom
iznosu od 106.375,50 kn, koja se odnose na porez 57.903,20 kn i pripadajuće kamate
48.472,30 kn na dan 31.prosinca 2017. godine, i to za račune:
1. 1708-porez na potrošnju u ukupnom iznosu od 9.983,80 kn
2. 1716-porez na kuće za odmor u ukupnom iznosu od 27.398,68 kn
3. 1732-porez na tvrtku ili naziv u ukupnom iznosu od 68.993,02 kn
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.15.
Vijeće prihvaća sa 11 glasova Za.

Ad.16. Vijećnička pitanja
Vijećnica Korana Kolić postavlja pitanje koliki je nedospjeli dug od strane građana i tvrtki
prema Općini Bale. Gđa Lidia Barbieri govori da su potraživanja za nedospijeli dug u iznosu
od 2.600.000,00 kn. Odnosi se na lokalne poreze, komunalni doprinos i komunalnu naknadu.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje da li bi se moglo dobiti izvješće koliko udjela ima
Općina Bale u Mon Perinu. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da Općina Bale ima udio u
iznosu od 50.000,00 kn. Vijećnik Enzo Slivi postavlja pitanje kada će Načelnik dostaviti svoj
šestomjesečni izvještaj o radu. Isto tako postavlja pitanje vezano za natječaj za zakup
poslovnog prostora na Trgu Palih boraca. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da se je taj
prostor u početku dao umirovljenicima za njihove potrebe da bi nakon toga stranka
umirovljenika i ostale stranke koristile prostor bez Ugovora i pitanja. Sada će se
umirovljenicima dati jedna prostorija u lovačkom domu na korištenje koju će moći i ostali
koristiti. Prostor na Trgu palih boraca dati će se u zakup za obavljanje trgovačke djelatnosti.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje vezano za natječaj koji je raspisan za poslove na
području Općine Bale. Massimo Piutti odgovara da se ti poslovi odnose za rad u kampu Mon
Perina.
Pročelnica Irina Gobbato govori da je raspisan natječaj za stručno osobosobljavanje za višeg
stručnog suradnika za financije na godinu dana kojeg financira država i da je primljen Danijel
Petrović iz Golaša.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina govori da je jako loše uređena web stranica Općine Bale i
smatra da bi se trebalo bolje ažurirati stranicu.
Vijećnik Silvano Modrušan čestita Massimu Piutti na dobivenoj nagradi za menagera godine.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina daje svoj prijedlog da bi trebalo osigurati sredstva za
intelektualne usluge kako bi se moglo pomoći mladima za usavršavanje i napredovanje.
Sjednica je dovršena u 20:10 sati .

Tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika.
ZAPISNIK VODILA:

Martina Šestan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vedran Šetić

