REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa :021-05/15-01/52
Urbroj: 2171/02-15-2

ZAPISNIK
sa 9.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane dana 04. prosinca 2015.g. godine u
sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati .
OPĆINSKO VIJEĆE: Vedran Šetić - predsjednik, Sandi Drandić, Sandro Žufić, Fabrizio
Fioretti, Dena Didović, Daniela Peršić, Damir Pastrovicchio , Ljiljana Dellabernardina
ODSUTNI : Neva Jurman, Iva Žufić Gmaz, Sanja Težak Vratović
PRISUSTVUJU: Edi Pastrovicchio - Načelnik, Giulio Palaziol – zamjenik Načelnika,
Irina Gobbato – Pročelnica JUO, Bruno Nefat – Modus d.o.o., Lidia Barbieri – stručni
suradnik za Proračun i financije, Martina Šestan - zapisničar
Predsjednik pozdravlja Vijećnike i konstatira da sjednici prisustvuje 8 vijećnika,
te čita predloženi Dnevni red .
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa 08/2015. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2015.g.- 1.čitanje
3. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2016.g. sa projekcijom za 2017.g. i 2018.g.1.čitanje
4. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za kupnju nekretnina
5. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
6. Donošenje izmjene i dopune Odluke o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja
za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na
građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale
7. Donošenje izmjene i dopune Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na
sufinanciranje naknade za pravo gradnje
8. 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
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za
pravo građenja Klasa: 022-05/15-01/138 Ur.broj: 2171-02-15-1

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za
pravo građenja Klasa: 022-05/15-01/139 Ur.broj: 2171-02-15-1
11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za
pravo građenja Klasa: 022-05/15-01/140 Ur.broj: 2171-02-15-1
12. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističkog punkta
Skvačota
13. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara općine Bale
14. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara općine Bale
15. Informacija o dodijeli stipendija
16. Vijećnička pitanja
Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za.

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 08 /2015. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 8.sjednice Općinskog Vijeća.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za.

Ad.2. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2015.g.- 1.čitanje
Gđa. Lidia Barbieri prisutnim vijećnicima obrazlaže sljedeće :
Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2015. g. predlažu se u iznosu od
13.170.000,00 kuna , povećanje za 1.120.000,00 kuna ili 9,29%. Sastoji se od prihoda
tekuće godine u iznosu od 10.622.237,00 kuna, primitka od zaduživanja 763.900,00 i
raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 1.783.863,00 kuna
Struktura tekućih prihoda u ukupnom iznosu od 10.622.237,00 kuna je slijedeća:
- prihodi poslovanja (skupina 6)
9.029.237,00
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine (skupina7 )
1.593.000,00
Temeljno opredjeljenje za predlaganje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale
za 2015. g.sadržano je u potrebi:
-

povećanje poreznih prihoda 580.000,00 kuna,
smanjenje pomoći iz proračuna 2.021.800,00 kuna,
povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada 802.437,00 kuna,
povećanje prihoda od donacija 1.178.000,00 kuna,
smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine 122.000,00 kuna,
povećanje prenesenog viška iz proteklih godina za 983.863,00 kuna
smanjenje primitka od zaduživanja za 236.100,00 kuna,
da se izvrši prenamjena, povećanje ili smanjenje pojedinih rashoda na
temelju analize pokazatelja ostvarenja.

Sa planiranim prihodima tekuće godine i raspoloživim sredstvima iz prethodnih
godina u Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bale za 2015. u ukupnom iznosu
od 13.170.000,00 kuna izvršena je raspodjela sredstava na rashode poslovanja skupine 3
iznos od 7.641.500,00 kuna , rashode za nefinancijsku imovinu skupine 4 iznos od
5.293.500,00 kuna i izdatke za financijsku imovinu skupina 5 iznos 235.000,00 kuna .
Općina Bale je osigurala sredstva u 2015. g.za nastavak opremanja uređaja za
pročišćivanje otpadnih voda u iznosu od 860.000,00 kuna, modernizaciju i ulaganja u
javnoj rasvjeti 850.000,00 kuna, uređenje pristupne ceste na Grotama 220.000,00
kuna,priprema dokumentacije za nastavak izgradnje kanalizacije i druge prateće
infrastrukture 590.000,00 kuna,priprema prostorno planske dokumentacije u iznosu od
230.000,00 kuna .

Ad.3. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2016.g. sa projekcijom za 2017.g. i 2018.g.
-1.čitanje
Gđa. Lidia Barbieri prisutnim vijećnicima obrazlaže sljedeće :
Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2016. g.predlaže se u iznosu 14.530.000,00
kuna . Sastoji se od prihoda tekuće godine u iznosu od 13.430.000,00 kuna i raspoloživih
neutrošenih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 1.100.000,00 kuna .
Struktura tekućih prihoda u ukupnom iznosu od 13.430.000,00 kuna je slijedeća:
-

prihodi poslovanja (skupina 6)
prihoda od prodaje nefinancijske imovine (skupina7 )

10.890.000,00
2.540.000,00

Sa planiranim prihodima tekuće godine i raspoloživim sredstvima iz prethodnih
godina u ukupnom iznosu od 14.530.000,00 kuna izvršena je raspodjela sredstava u Proračunu
na rashode poslovanja (skupina 3) 6.689.500,00 kuna , na rashode za nabavu nefinancijske
imovine ( skupina 4) 7.560.500,00 kuna i izdaci za otplatu zajmova 280.000,00 kuna.
Načelnik Edi Pastrovicchio daje prijedlog da se Proračun za 2016.g. poveća za
1.100.000,00 kn kao kapitalna donacija, da se sredstva koriste u iznosu od 1.000.000,00 kn za
izgradnju kanalizacije i prateće inrastrukture u starogradskoj jezgri i 100.000,00 kn za
uređenje društvenog doma u Krmedu .

Ad.4. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za kupnju nekretnina
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za kupnju nekretnina.
Najpovoljnijom ponudom u postupku prodaje nekretnina-okućnice u vlasništvu Općine
Bale na osnovi javnog natječaja objavljenog dana 10.studenog 2015.godine utvrđuje se
slijedeća ponuda:

1. Za nekretnine koje čine okućnicu pod red.br.1, 2. i 3., označene kao k.č. 3666/25
k.o.Bale, površine 65 m2, k.č.3665/10 k.o.Bale površine 20 m2, k.č.6599/5 k.o.Bale,
površine 12m2, ponuda H.A.N.S.E.L. INTERNACIONAL d.o.o. Valpereri 30, Rovinj,
sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom od ukupno 21.970,50 kn.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.4.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za.

Ad.5. 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.4826/5, k.č.4826/6, k.č.4826/7, k.č.4826/8 sve k.o.Bale u cijelosti u površini od
ukupno 2.184 m2
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi:1.025.000, 00 kuna
2. zgr.č.534/1 k.o.Bale površine 18m2
- početni iznos kupoprodajne cijene-okućnice iznosi:4.109,40 kuna
Izlažu se zamjeni putem javnog natječaja nekretnine u k.o. Bale :
3. k.č.4827/5 površine 114m2 i k.č.4827/4 u dijelu od 24/3446 površine, k.č.4836/2 u
dijelu od 19/454 površine u vlasništvu Općine Bale, procijenjene vrijednosti 40.180,80
kuna u zamjenu za k.č.4824/3 u dijelu od 197/574 dijela površine i k.č. 4824/4 u dijelu
od 43/196 dijela površine sve k.o.Bale u vlasništvu Zanfabra Elvina procijenjene
vrijednosti 62.287,85 kuna.
Razliku u vrijednosti cijene nekretnine dužna je platiti Općina Bale .
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.5.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za.

Ad.6. Donošenje izmjene i dopune Odluke o uvjetima ustanovljavanja i postupku
natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske
djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje izmjene i dopune Odluke o uvjetima ustanovljavanja i
postupku natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske
djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale .
Iza članka 5. dodaju se novi članci koji glase:
Članak 5. a
Nositelj prava građenja, koji se uredno pridržavao obveza preuzetih sa Općinom Bale,
uključivo obveze izgradnje građevine u utvrđenom roku, stječe pravo da, nakon najmanje

deset godina prebivališta na području Općine Bale i stanovanja u građevini za koju je
ustanovljeno pravo građenja, otkupi zemljište na kojemu je ustanovljeno pravo građenja.
Općina Bale će utvrditi tržišnu cijenu za navedeno zemljište po pravilima za koje se
utvrđuju cijene za okućnice.
U nastupu slučaja iz ovog članka u iznos kupovine uračunati će se nominalni iznos
uplaćenih naknada za korištenje prava građenja.
Članak 5. b
Poslovnoj banci ili drugoj osobi (zajmodavcu) koja je nositelju prava građenja
odobrila zajam-kredit za izgradnju građevine i koji je upisan kao zalog-hipoteka na pravu
građenja i/ili građevini, u slučaju neurednog vraćanja zajma (kredita) i aktiviranja hipoteke,
Općina Bale će omogućiti zajmodavcu prijenos prava vlasništva na građevini sa stečenim
pravima i obvezama koje je dotad imao postojeći nositelj prava građenja uz preuzimanje
prava i obveza koja proizlaze iz ove i ostalih općinskih odluka. “
U članku 6. stavak 1 alineja druga dopunjuje se i glasi:
“- izjava članova porodičnog domaćinstva da nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje, te
da nemaju u vlasništvu stan ii kuću koja u potpunosti rješava njihovo stambeno pitanje.”
U članku 7. točka 1 alineja prva mijenja se i glasi:
„- na području RH
- 15 bodova“
U članku 7. točka 1 alineja druga briše se.
U članku 7. točka 1 alineja treća postaje druga, mijenja se i glasi:
„- na području Općine Bale do 10 godina
- 20 bodova“
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.6.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za i 1 suzdržan.

Ad.7. Donošenje izmjene i dopune Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na
sufinanciranje naknade za pravo gradnje
Predsjednik predlaže donošenje izmjene i dopune Odluke o uvjetima i postupku
ostvarivanja prava na sufinanciranje naknade za pravo gradnje .
Članak 2. mijenja se i izmijenjen glasi:
“U smislu ove Odluke sufinanciranje podrazumijeva sudjelovanje Općine u umanjenju
plaćanja utvrđene naknade za pravo građenja, te obročno plaćanje komunalnog doprinosa na
nekretnini Općine za koju se je temeljem natječaja izborio natjecatelj kao najpovoljniji.”
Vijećnik Sandi Drandić predlaže da se ispred riječi obročno doda riječ „ uz mogućnost “
obročnog plaćanja.
U članku 3. stavak 2 mijenja se i izmijenjen glasi:

“Smatra se da osoba nema riješeno stambeno pitanje ukoliko ona i/ili članovi njenog
porodičnog domaćinstva nisu vlasnici stana, stambene zgrade ili kuće, koje u potpunosti
rješava njihovo stambeno pitanje.”
U članku 6. nakon stavka 2. dodaju se novi stavci koji glase:
“ Sudionici natječaja prilikom javljanja na natječaj prilažu:
a) izjavu (odnosno Sporazum) kojima se obvezuju da će u slučaju stjecanja prava na
sufinanciranje zajedno sa ostalim sudionicima natječaja, a koji su stekli pravo građenja u
susjedstvu koje može predstavljati najmanje buduću ulicu ili kvart zajednički:

- izabrati jedinstveno arhitektonsko rješenje vanjskog izgleda građevina,
- izvođača radova, nadzornog inženjera, odnosno pravnu osobu koja će u njihovo ime i
za njihov račun obavljati poslove inženjeringa od izbora projektanta, ishođenja
građevinske dozvole, izbora najpovoljnijeg izvođača, nadzora, uporabne dozvola do
upisa u zemljišne knjige, ( ukoliko sudionik natječaja koristi sredstva Zaklade Mon
Perin)
b) izjavu da raspolažu sredstvima odnosno da su kreditno sposobni sa članovima
domaćinstva ishoditi jednokratan zajam-kredit za izgradnju građevine podobne za
stanovanje i upis u zemljišne knjige,
c) izjavu da će najkasnije u roku od dvije godine nakon stjecanja prava na
sufinanciranje po ovoj Odluci, ukoliko nema, steći sa članovima svog domaćinstva
prebivalište na području Općine Bale.
U članku 8. točka 1 alineja prva mijenja se i glasi:
„- na području RH

- 15 bodova“

U članku 8. točka 1 alineja druga briše se.
U članku 8. točka 1 alineja treća postaje druga, mijenja se i glasi:
„- na području Općine Bale do 10 godina

- 20 bodova“

Predsjednik daje na glasanje točku Ad.7.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za i 1 suzdržan.

Ad.8. 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.
Građevinske parcele na kojima se osniva pravo gradnje su po namjeni stambene ili stambeno
poslovne namjene.
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 .
Javni natječaj se raspisuje za
- k.č.3374/12 površine 450 m2 u grafičkom prilogu označene kao S-84
- k.č.3374/8, površine 426, u grafičkom prilogu označene kao S-80
- k.č.3374/9, površine 413, u grafičkom prilogu označene kao S-81
- k.č.3374/15, površine 528, u grafičkom prilogu označene kao S-85
- k.č.3374/11, površine 473, u grafičkom prilogu označene kao S-83
- k.č.3374/17, površine 586, u grafičkom prilogu označene kao S-89
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.8.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .

Ad.9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade
za pravo građenja Klasa: 022-05/15-01/138 Ur.broj: 2171-02-15-1
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o
sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-05/15-01/138 Ur.broj: 2171-02-15-1.
Općina Bale sufinancirati će naknadu najpovoljnijem natjecatelju po Javnom natječaju za
osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na
građevinskim česticama u vlasništvu općine Bale, Klasa: 944-01/15-01/07, Ur.broj: 2171/0215-1 dana 07.travnja 2015. godine u iznosu od 7.900,00 kn.
Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem bodovanja najpovoljnijeg natjecatelja za
osnivanje prava gradnje.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.9.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .

Ad.10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade
za pravo građenja Klasa: 022-05/15-01/139 Ur.broj: 2171-02-15-1
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o
sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-05/15-01/139 Ur.broj: 2171-02-15-1 .
Općina Bale sufinancirati će naknadu najpovoljnijem natjecatelju po Javnom natječaju za
osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na
građevinskim česticama u vlasništvu općine Bale, Klasa: 944-01/15-01/07, Ur.broj: 2171/0215-1 dana 07.travnja 2015. godine u iznosu od 19.530,00 kn.

Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem bodovanja najpovoljnijeg natjecatelja za
osnivanje prava gradnje.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.10.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .
Ad.11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade
za pravo građenja Klasa: 022-05/15-01/140 Ur.broj: 2171-02-15-1
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o
sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-05/15-01/140 Ur.broj: 2171-02-15-1
Općina Bale sufinancirati će naknadu najpovoljnijem natjecatelju po Javnom natječaju za
osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na
građevinskim česticama u vlasništvu općine Bale, Klasa: 944-01/15-01/06, Ur.broj: 2171/0215-1 dana 05.ožujka 2015. godine u iznosu od 5.844,04 kn.
Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem bodovanja najpovoljnijeg natjecatelja za
osnivanje prava gradnje.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.11.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .

Ad.12. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističkog
punkta Skvačota
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
Turističkog punkta Skvačota i daje riječ gospodinu Brunu Nefat koji obrazlaže sljedeće :
Donosi se Urbanistički plan uređenja dijela turističkog punkta Skvačota .
Izrađivač Plana je «Modus» d.o.o. iz Pule, Argonautska 3, broj elaborata 15/2012.
UPU turističkog punkta Skvačota je srednjoročni i provedbeni planski dokument, koji
utvrđuje uvjete za uređenje predmetnog turističkog punkta, određuje svrhovito korištenje,
namjenu i oblikovanje unutar građevinskog područja turističkog punkta i njegove neposredne
okolice u obuhvatu UPU-a, zaštitu okoliša te zaštitu kulturne baštine i osobito vrijednih
dijelova prirode, za razdoblje do 2020. godine, a usklađen je s odredbama Prostornog plana
uređenja Općine Bale (SG Općine Bale 07/06 i 06/14).
Ovim UPU-om utvrđeni su posebno:
 Osnovu namjene površina i prikaz površina javne namjene,
 Razmještaj djelatnosti u prostoru,
 Osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,
 Mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti,
 Uređenje zelenih, parkovnih i rekreacijskih površina,
 Zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje turističkog punkta
 Uvjete uređenja i korištenja prostora i građevina,
 Zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća

UPU se donosi za neizgrađeni dio građevinskog područja turističkog punkta (TP1) Skvačota,
utvrđenog PPUO-m Bale, površine cca 2,0 ha, te neposredni okoliš u obuhvatu UPU-a, koji je
namijenjen za izvedbu pristupnih prometnica i zaštitnih zelenih površina. Ukupna površina
obuhvata UPU-a iznosi 4,18 ha.
(2) Područje obuhvata UPU-a u cijelosti se nalazi izvan prostora ograničenja ZOP-a (1000 m
kopna od obalne linije) u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13).
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.12.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .

Ad.13. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara općine
Bale.
Ovom Odlukom usvaja se Plan zaštite od požara općine Bale. Stupanjem na snagu ove
Odluke prestaju važiti Odluka o donošenju Plana zaštite od požara općine Bale, Br: OV01/1/97, od 03.03.1997.godine, te sve Izmjene i dopune navedene Odluke .
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.13.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .
Ad.14. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara
općine Bale.
Ovom Odlukom usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
općine Bale.Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Procjene
ugroženosti od požara općine Bale, od 03.03.1997.godine.
Predsjednik daje na glasanje točku Ad.14.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .
Ad.15. Informacija o dodijeli stipendija
Općina Bale raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija za ak.god. 2015/2016 koji je
objavljen na oglasnoj ploči Općine Bale dana 19. listopada 2015.g.
Na natječaj za dodjelu stipendija pristiglo je 4 (četiri) zamolbe. Povjerenstvo za
provedbu postupka dodjele stipendija prihvatilo je sve 4 (četiri) zamolbe kao ispravne .
Na temelju Zaključka Načelnika Općine Bale zaključiti će se Ugovori o korištenju
stipendija u skladu sa odrebama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
studentima i to sa korisnicima stipendija:
1. Daniel Tuđa, Sant`Elia 11 b, Bale, Politehnički fakultet u Puli
2. Kristijan Grgurić, Sant`Elia 11, Bale, Filozofski fakultet u Rijeci

3. Tina Paretich, Istarska 33, Bale, Građevinski fakultet u Zagrebu
4. Elena Cuccurin, Grote 18, Bale, Ekonomski fakultet u Zagrebu
Ad.16. Vijećnička pitanja
Načelnik Edi Pastrovicchio pristnim vijećnicima govori da je Daniela Peršić podnijela zahtjev
za smanjenje zakupnine za poslovni prostor cvjećarne. Vedran Šetić predlaže da će se
razmotriti zamolba te da će se na idućem vijeću donijeti Odluka.
Vijećnik Sandi Drandić postavlja pitanje vezano za radove koje radi Mon Perin. Načelnik Edi
Pastrovicchio govori da je bio na sastanku u Mon Perinu na kojem je zatražio da se prije bilo
kakvih izvođenja radova zatraži suglasnost od Općine.
Načelnik daje informaciju da će se 18.12. održati dječja priredba te podjela paketića u
sportskoj dvorani, 19.12. je božićni koncert u crkvi i podjela panettona . Limena glazba će
održati koncert 20.12 u Kaštelu Bembo.
Sjednica je dovršena u 21:15 sati .
ZAPISNIK VODILA:

Martina Šestan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vedran Šetić

