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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01,
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 40.
Statuta Općine Bale (Službeni glasnik 05/09 i 02/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Bale
od dana 25.kolovoza 2016.g. Klasa: 021-05/16-01/41, Ur.broj: 2171-02-16-1, Općinsko vijeće
Općine Bale na prijedlog Komisije za provedbu natječaja Klasa: 944-01/17-01/01, Ur.broj:
2171/02-17-2 od 17.siječnja 2017.godine, donosi:
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za
prodaju i zamjenu nekretnina
Članak 1.
Po javnom natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale Klasa:
944-01/17-01/01, Ur.broj: 2171/02-17-1 od 09.siječnja 2017.g., objavljenom na oglasnoj ploči
Općine Bale i u dnevnom listu "Glas Istre" dana 09.siječnja 2017.g. utvrđuje se:
1. Za nekretninu pod red.br. 1. ponuda Maričić Ivana, Fažanska cesta-Valbandon 131,
Fažana, sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 275.500,00 kuna
2. Najpovoljniji ponuditelj za nekretnine pod red.br.4. je: Neva Jurman Pauletić,
Rovinjska 43, Bale. Na temelju ove Odluke će se izvršiti zamjena nekretnina i to:
zgr.č.464/2 k.o.Bale površine 11m2 i k.č.4804/7 površine 399m2 u vlasništvu Općine
Bale, procijenjene vrijednosti 191.412,60 kuna u zamjenu za zgr.č.535 i k.č.4267/3
sve k.o.Bale u vlasništvu Neve Jurman u cijelosti, procijenjene vrijednosti 263.851,20
kuna.
Najpovoljniji ponuditelj ne potražuje razliku u vrijednosti nekretnina.
Za nekretninu pod red.br.2. je pristigla jedna nepotpuna ponuda, budući nije uplaćena
jamčevina.
Za nekretnine pod red.br.3. nije pristigla niti jedna ponuda.
Članak 2.
Ovlašćuje se Načelnika Općine Bale da u skladu sa ovom Odlukom i uvjetima iz
natječaja zaključi ugovor o kupoprodaji, odnosno zamjeni nekretnina sa najpovoljnijim
ponuditeljem.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021-05/17-01/04
Ur.broj: 2171/02-17-1
Bale, 09.02.2017.
Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima ("Narodne novine", broj 19/98 i
50/12), te članka 40. Statuta Općine Bale ("Službeni glasnik Općine Bale", broj 05/09 i
02/13) Općinsko vijeće Općine Bale, na sjednici održanoj dana 09.02.2017. godine,
donijelo je

ODLUKU
o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području općine Bale

I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom (u nastavku teksta: Odluka) određuje upravljanje grobljem i
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području općine Bale, a posebice:
- način i uvjeti upravljanja grobljem,
- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski
razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba,
- održavanje groblja i uklanjanje otpada,
- uvjete i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za
korištenje grobnog mjesta.
Članak 2.
Groblje na području općine Bale je komunalni objekt u vlasništvu Općine Bale.
Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna
infrastruktura i u pravilu prateće građevine.
Pod grobnim mjestom u smislu ove Odluke smatra se je prostor za ukop umrlih osoba,
Pod korisnikom grobnog mjesta u smislu ove Odluke smatraju se osobe kojima je
grobno mjesto, u skladu sa Zakonom o grobljima i odredbama ove Odluke,
dodijeljeno na korištenje, odnosno ustupljeno, a nakon smrti tih osoba njihovi
nasljednici.
Članak 3.
Na području općine Bale, nalazi se jedno mjesno groblje naziva Sveti Anton-San
Antonio, skraćenog naziva Sv.Anton-S.Antonio.
II UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM
Članak 4.
Grobljem u vlasništvu Općine Bale upravlja
1.Vlastiti pogon Općine Bale i
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Bale
Navedeni pod točkama 1. i 2. stavka 1. ovog članka (u daljnjem tekstu: Uprava
groblja) obavljaju poslove upravljanja grobljima sukladno Zakonu o grobljima, odnosno ovoj
Odluci.
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Uprava groblja održava prostor za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, dok
pogrebne poslove, uključujući i ukop pokojnika, obavlja jedna ili više pravnih ili fizičkih
osoba na temelju ugovora o koncesiji.
U sklopu obavljanja svoje djelatnosti koja se odnosi na održavanje groblja Uprava
groblja općim aktima uređuje određene odnose, rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o
pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba te obavlja druge javne ovlasti, sve
sukladno propisima i ovoj Odluci.
Članak 5.
Uprava groblja obavezna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se
osiguraju grobna mjesta za potrebe redovnog ukopa umrlih osoba na području općine Bale.
Članak 6.
Pod upravljanjem groblja podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta, uređenje,
održavanje i rekonstrukcija groblja (promjena površine, razmještaj putova i slično) na način
koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, uz posebno uvažavanje brige o zaštiti okoliša,
a osobito krajobraznim i estetskim vrijednostima.
Osim navedenih poslova, pod upravljanjem grobljem podrazumijevaju se i poslovi:
- naplaćivanja naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje groblja;
- vođenje grobnih očevidnika i registar umrlih osoba;
- drugi poslovi propisani zakonom i ovom Odlukom.
Upravljanje grobljem treba obavljati na način kojim se iskazuje poštovanje prema
umrlim osobama koje u njemu počivaju.
O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni su brinuti se korisnici.
Članak 7.
Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba koji
sadrži podatke o: grobovima, grobnicama, korisnicima grobova i grobnica, osobama koje
imaju pravo ukopa, svim promjenama i uzroku smrti.
Sastavni dio grobnog očevidnika je Položajni plan grobnih mjesta i grobnica, kojeg
mora voditi Uprava groblja.
Uprava groblja dužna je voditi registar umrlih osoba po prezimenu, imenu i imenu
oca, te OIB-u umrle osobe s naznakom gdje je ukopana.
III MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA
KORIŠTENJE
Članak 8.
Za ukop umrlih osoba na groblju su predviđena grobna mjesta koja se uređuju kao
grobovi i grobnice.
Grobno mjesto je određeni prostor groblja, utvrđen kao takav na Položajnom planu
grobnih mjesta i grobnica, a namijenjen ukopu jedne ili više umrlih osoba.
Članak 9.
Grobna mjesta dodjeljuju se prema Položajnom planu grobnih mjesta, redoslijedom
prema brojevima grobnih mjesta označenim u Položajnom planu, na način da se u najvećoj
mjeri nastoji usvojiti želje korisnika prema mogućnostima raspoloživih mjesta.
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Položajni plan grobnih mjesta mora sadržavati: plan groblja, plan rasporeda grobnih
mjesta s naznačenim oznakama, brojevima grobnih mjesta, grafički prikaz rasporeda, a može
sadržavati i druge podatke vezane za raspored i korištenje grobnih mjesta.

Članak 10.
Uprava groblja donosi rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje na neodređeno
vrijeme uz jednokratnu naknadu.
Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada u korist proračuna Općine
Bale.
Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu.
Članak 11.
Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje, u pravilu, u trenutku nastale potrebe za
ukopom.
Iznimno, prije nastale potrebe za ukopom, može se dodijeliti na korištenje grobno
mjesto ukoliko Uprava groblja to dozvoli iz opravdanih razloga.
Grobno mjesto u slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka, neće se dodijeliti na korištenje
osobi koja na groblju, već koristi obiteljski grob ili grobnicu koji nisu popunjeni i u koje umrli
ima pravo ukopa.
Članak 12.
Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je grobno mjesto dodijeljeno na
korištenje (korisnik grobnog mjesta i članovi obitelji).
Članovima obitelji korisnika grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se
supružnik korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i usvojena djeca i njihovi supružnici te
roditelji korisnika grobnog mjesta.
Korisnik grobnog mjesta može pismenom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim
osobama.
Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i za privremeni ukop osoba koji se, u
smislu ove Odluke, ne smatraju članovima obitelji korisnika groba, potrebna je suglasnost
svih korisnika grobnog mjesta.
Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama. Ugovor
o ustupanju korištenja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika i mora se dostaviti Upravi
groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.
Članak 13.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi
nasljednici.
Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se mogu ukapati
osobe koje su u času smrti korisnika grobnog mjesta bili članovi njegove obitelji.
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Članak 14.
Na groblju se ukapaju, u pravilu, umrli koji su imali prebivalište na području općine
Bale.ili umrli koji su imali prebivalište na području naselja koja povijesno gravitiraju groblju.
Uz navedeno na groblju se mogu ukapati i pokojnici koji nisu imali prebivalište na području
općine Bale ukoliko su korisnici grobnog mjesta.
Iznimno, na groblju se mogu ukapati i drugi pokojnici ako su tako odredili za života ili
ako tako odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu. Obitelj
pokojnika odnosno osobe koje su dužne skrbiti o ukopu pokojnika mogu odrediti da se
pokojnik ukopa na groblju uz uvjet da je barem jedan član obitelji odnosno osoba koja se
dužna skrbiti o ukopu pokojnika korisnik grobnog mjesta sukladno odredbama ove Odluke.
Članka 15.
Uprava groblja dužna je uskratiti promjenu korisnika grobnog mjesta u grobnom
očevidniku ukoliko dosadašnji korisnik nije podmirio svoju obvezu plaćanja godišnje grobne
naknade.

IV VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA
Članak 16.
Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se
napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od
posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.
Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra da je
napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča,
nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa
zakonskim zateznim kamatama.
U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može
slobodno raspolagati.
Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom
korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu ili
kosturnicu izgrađenu za tu namjenu.
V

NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 17.
Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama,
osiguravajući pri tome pristupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na
odgovarajući način.
Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu označenom u Planu uređenja groblja,
rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg odredi Uprava groblja.
VI ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA
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Članak 18.
Pod održavanjem groblja u smislu ove Odluke smatra se:
•
održavanje građevina - mrtvačnice, spremišta, sanitarnog čvora,
•
orezivanje stabala i ukrasnog grmlja, kao i dosađivanje novim nasadima,
•
košnja travnatih površina, košnja i uređenje zakorovljenih površina,
•
održavanje putova, staza i prostora ispred mrtvačnice,
•
čišćenje staza, putova i prostora ispred mrtvačnice od snijega,
•
održavanje električnih instalacija, vodovodne mreže i drugih uređaja,
•
sakupljanje, odlaganje i organizacija odvoza otpada,
Održavanje groblja obavlja Uprava groblja.
Članak 19.
Groblje, te objekti na groblju moraju biti ograđeni i održavani na način da budu uredni
i čisti, i da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.
Uprava groblja propisuje pravila o ponašanju na groblju.
Pravila o ponašanju na groblju moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu ispred svakog
ulaza u groblje.
Članak 20.
Grobovi i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema Planu uređenja groblja i
rasporedu grobova, a u skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim
tehničkim pravilima.
Pri izvođenju radova iz stavka 1. ovog članka, izvođači su dužni pridržavati se odredba
o redu na groblju, a naročito:
- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na
groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava
groblja;
- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i dr.) može se držati
na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se
time ne ometa rad na groblju;
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvođač je dužan bez
odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje;
- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti
samo oni putovi i staze koje odredi Uprava groblja;
- pri izvođenju radova izljevna mjesta na vodovodu moraju se poslije upotrebe zatvoriti,
te se ne mogu upotrebljavati za pranje priručnog alata.
Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati
samo nakon prethodne prijave Upravi groblja.
Uprava groblja zabranit će rad na određenom objektu onom izvođaču radova koji
započne s radom bez prethodne prijave.
Članak 21.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti moraju po
obliku i načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima.
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Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik mora ishoditi suglasnost Uprave
groblja glede oblika i načina izvedbe istog.

Članak 22.
Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren
način te održavati red i čistoću, vodeći pri tome računa da ne oštete ili nagrde susjedna
grobna mjesta, a smeće i drugi otpadni materijal moraju odlagati u namjenske posude.
Ako se grobno mjesto ne održava ili postoji opasnost od oštećenja izgrađene opreme i
uređaja groba, Uprava groblja obavijestit će korisnika da je dužan izvršiti potrebne popravke.
Ukoliko, po pozivu Uprave groblja, korisnik ne izvrši potrebne popravke, iste će izvršiti
Uprava groblja na trošak korisnika.
Članak 23.
Uprava groblja dužno je na prikladnim mjestima na groblju osigurati pravilno
odlaganje smeća, otpadaka, ostataka vijenaca i sl. te odvoz i uklanjanje istih najmanje
jedanput mjesečno, a u ljetnim mjesecima dva puta tijekom mjeseca, ili po potrebi.
VII UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE
GROBNOG MJESTA
Članak 24.
1. Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu.
Godišnja naknada za korištenje zemljanih grobnih mjesta iznosi 80 kn za jednostrani grob,
120,00 kn za dvostrani grob, a godišnja naknada za korištenje grobnica iznosi 150,00 kn.
Godišnja grobna naknada plaća se u dva jednaka obroka, i to u I. i III. kvartalu tekuće
godine, po ispostavljenom računu Uprave groblja.
2. Prije izvođenja radova na groblju, sukladno Čl. 21. ove Odluke, korisnik mora ishoditi

suglasnost Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog.
3. Pri izvođenju radova kod izgradnje i uređenja grobova i drugih objekata na groblju,

Uprava groblja će na trošak korisnika izvršiti potrebne radove na dovođenju prostora u
prvobitno stanje, ukoliko Izvođač to ne učini sukladno članku. 20. ove Odluke.
4. Uprava groblja će na trošak korisnika izvršiti potrebne popravke opreme grobnog

mjesta u slučaju postojanja opasnosti po okolinu, te jednom godišnje urediti grobno
mjesto u smislu održavanja urednosti i čistoće, ukoliko korisnik to ne učini sukladno
članku 22. ove Odluke.
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Članak 25.
U slučaju nepravovremenog plaćanja naknada iz članka 24. ove Odluke zaračunat će
se zakonska zatezna kamata.
VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj:
1.

korisnik grobnog mjesta, ako postupa protivno članku 22. ove Odluke,

2.

osoba koja se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju (članak 19. Odluke),

3.

pravna ili fizička osoba, ako postupa suprotno članku 20. i 21. ove Odluke.
Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upravljanju grobljem
( Službeni glasnik Općine Bale br.01/99) i Zaključak o visini grobne naknade( Službeni
glasnik Općine Bale br.03/99) .
Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Bale".
Klasa: 021-05/170-01/13
Urbroj: 2171/02-17-1
Bale, 09.02.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Temeljem članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe
(„Narodne novine“, br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16) i članka 40. Statuta Općine Bale
(Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/13 ) Općinsko vijeće Općine Bale na sjednici
održanoj dana 09.02.2017. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i
nezavisnih članova predstavničkog tijela
iz proračuna Općine Bale za mjesece siječanj-svibanj 2017. godine

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju način i postupak raspodjele i isplate sredstava za mjesece
siječanj-svibanj 2017.godine iz proračuna Općine Bale za redovito financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova predstavničkog tijela koji su izbrani za vijećnike u Vijeću
Općine Bale.
Članak 2.
Ukupni iznos sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih
članova predstavničkog tijela za svaku proračunsku godinu, utvrđuje se i osigurava u
proračunu Općine Bale, u skladu s posebnim zakonom.
Članak 3.
Pravo na raspodjelu sredstava za redovito godišnje financiranje iz Članka 2. ove Odluke imaju
one političke stranke koje imaju najmanje jednog izabranog vijećnika u Vijeću Općine Bale i
nezavisni članovi predstavničkog tijela koji su s nezavisnih lista izabrani za vijećnike u
Vijeću Općine Bale.
Pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnom članu predstavničkog tijela, sredstva
pripadaju razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Vijeća Općine Bale.
Članak 4.
Političkim strankama i nezavisnim članovima predstavničkog tijela pripadaju sredstva za
svakog vijećnika u jednakom iznosu, a za svakog vijećnika podzastupljenog spola (žene) i
naknada u visini od 10% iznosa utvrđenog za svakog pojedinog vijećnika.
Članak 5.
Iznos sredstava za razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine koji pripada pojedinoj političkoj
stranci i nezavisnom članu predstavničkog tijela utvrđuje se kako slijedi:
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Politička
stranka/
nezavisni član

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BALE

Broj
vijećnika

Broj
vijećnica

Ukupno

5

3

8

LISTA GRUPE
BIRAČA-nositelj Edi
Pastrovicchio
Sandi Drandić
Fabrizio Fioretti
Vedran Šetić
Daniela Peršić
Iva Žufić Gmaz
Dena Didović
Vedran Drandić
Sandro Žufić
IDS
LISTA GRUPE
BIRAČA-nositelj
Ljiljana
Dellabernardina

Iznos za
vijećnike u
kn za
mjesece
siječanj –
svibanj
2017.

Stranica

Iznos
za
podzastupljeni
spol vijećnici u kn
za mjesece
siječanj –
svibanj 2017.

10

Ukupni
iznos u kn za
mjesece
siječanj –
svibanj 2017.

3.458,29
416,66
416,66
416,66
458,33
458,33
458,33

1

1
1

2
1

416,66
416,66
416,66

458,33
458,33

874,99
458,33

Ljiljana Dellabernardina

6

5

11

4.791,61

SVEUKUPNO
Članak 6.
Nezavisni članovi Vijeća Općine Bale dužni su otvoriti poseban račun za redovito
financiranje svoje djelatnosti.
Članak 7.
Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel da sredstva iz članka 5. ove Odluke isplati u 2 jednaka
obroka, i to prvi obrok najkasnije do 31.ožujka 2017. a drugi obrok najkasnije do 31.svibnja
2017. godine, na teret Proračuna Općine Bale za 2017.godinu, iz aktivnosti A100205
Političke stranke i nezavisne liste, pozicije 79, osnovni račun 38114, na žiroračun pojedine
političke stranke i na poseban račun iz članka 6. nezavisnog člana predstavničkog tijela.
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Članak 8.
Sredstva za mjesece lipanj-prosinac 2017. godine rasporediti će se političkim strankama i
nezavisnim članovima predstavničkog tijela naknadno, posebnom Odlukom, prema
postignutim rezultatima na izborima koji će se održati u svibnju 2017. godine, a razmjerno
broju članova i članica u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Bale“.
Klasa: 021-05/17-01/05
Urbroj: 2171/02-17-1
Bale, 09.02.2017.g.
Predsjednik:
Vedran Šetić, v.r.
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Temeljem članka 40. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/13),
na sjednici održanoj dana 09.02.2017. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo gradnje Klasa: 02206/17-01/10 , Urbroj: 2171/02-17-1 od dana 02.veljače 2017.godine.
2. Odluka o sufinanciranju naknade za pravo gradnje sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/17-01/12
Urbroj: 2171/02-17-1
Bale, 09.02.2017.g.

Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Na temelju članka 2. i 6. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje
naknade za pravo gradnje (Službeni glasnik br. 08/07 i 09/15) i članka 42.Statuta Općine Bale
(Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/05) Načelnik Općine Bale donosi
ODLUKU
O SUFINANCIRANJU NAKNADE ZA PRAVO GRADNJE
I
1. Utvrđuje se da u skladu sa Odlukom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na
sufinanciranje naknade za pravo gradnje, pravo na sufinanciranje naknade za pravo
građenja ima natjecatelj utvrđen kao najpovoljniji natjecatelj u postupku javnog
natječaja za osnivanje prava gradnje u iznosu prema bodovanju sukladno odredbama
Odluke.
Popis najpovoljnijeg natjecatelja sa iznosom postignute naknade i iznosom naknade
koju je obvezan plaćati nakon umanjenja naknade za iznos koji sufinancira Općina
Bale sastavni je dio ove Odluke.
2. Utvrđuje se da su nositelji prava građenja Darija Domitrović i Srećko Domitrović
podnijeli zahtjev za sufinanciranje naknade za pravo gradnje Klasa: 944-01/17-01/02
Urbroj: 2171/02-17-1 od 10.siječnja 2017. godine.
3. Općina Bale sufinancirati će naknadu nositeljima prava građenja po sklopljenom
ugovoru o osnivanju prava građenja Klasa: 944-01/16-01/73 Urbroj: 2171/02-16-1 od
09.prosinca 2016. godine u iznosu od 19.800,00 kn.
Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem
natjecatelja za osnivanje prava gradnje.

bodovanja najpovoljnijeg

4. Nositelj prava gradnje dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo gradnje Općini Bale
u iznosu od 200,00 kn.
5. Načelnik Općine Bale sklopiti će sa najpovoljnijim natjecateljem Ugovor o
sufinanciranju naknade za osnivanje prava građenja.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavlja se Općinskom vijeću Općine
Bale na suglasnost.
Načelnik
Edi Pastrovicchio, v.r.
Klasa: 022-06/17-01/10
Ur.broj: 2171-02-17-1
Bale, 02.02.2017.
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Temeljem članka 40. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/13),
na sjednici održanoj dana 09.02.2017. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

2. Daje se suglasnost na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo gradnje Klasa: 02206/17-01/11 , Urbroj: 2171/02-17-1 od dana 02.veljače 2017.godine.
2. Odluka o sufinanciranju naknade za pravo gradnje sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/17-01/11
Urbroj: 2171/02-17-1
Bale, 09.02.2017.g.

Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Na temelju članka 2. i 6. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje
naknade za pravo gradnje (Službeni glasnik br. 08/07 i 09/15) i članka 42.Statuta Općine Bale
(Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/05) Načelnik Općine Bale donosi
ODLUKU
O SUFINANCIRANJU NAKNADE ZA PRAVO GRADNJE
I
1. Utvrđuje se da u skladu sa Odlukom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na
sufinanciranje naknade za pravo gradnje, pravo na sufinanciranje naknade za pravo
građenja ima natjecatelj utvrđen kao najpovoljniji natjecatelj u postupku javnog
natječaja za osnivanje prava gradnje u iznosu prema bodovanju sukladno odredbama
Odluke.
Popis najpovoljnijeg natjecatelja sa iznosom postignute naknade i iznosom naknade
koju je obvezan plaćati nakon umanjenja naknade za iznos koji sufinancira Općina
Bale sastavni je dio ove Odluke.
2. Utvrđuje se da su nositelji prava građenja Milijan Kliman i Patricija Trgovčić Kliman
podnijeli zahtjev za sufinanciranje naknade za pravo gradnje Klasa: 944-01/16-01/80
Urbroj: 2171/02-16-1 od 19.prosinca 2016. godine.
3. Općina Bale sufinancirati će naknadu nositeljima prava građenja po sklopljenom
ugovoru o osnivanju prava građenja Klasa: 944-01/16-01/76 Urbroj: 2171/02-16-1 od
09.prosinca 2016. godine u iznosu od 135.000,00 kn.
Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem
natjecatelja za osnivanje prava gradnje.

bodovanja najpovoljnijeg

4. Nositelj prava gradnje dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo gradnje Općini Bale
u iznosu od 15.000,00 kn.
5. Načelnik Općine Bale sklopiti će sa najpovoljnijim natjecateljem Ugovor o
sufinanciranju naknade za osnivanje prava građenja.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavlja se Općinskom vijeću Općine
Bale na suglasnost.
Načelnik
Edi Pastrovicchio,v.r.
Klasa: 022-06/17-01/11
Ur.broj: 2171-02-17-1
Bale, 02.02.2017.
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Temeljem članka 40. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/13),
na sjednici održanoj dana 09.02.2017. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

3. Daje se suglasnost na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo gradnje Klasa: 02206/17-01/ 12 , Urbroj: 2171/02-17-1 od dana 02.veljače 2017.godine.
2. Odluka o sufinanciranju naknade za pravo gradnje sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2171/02-17-1
Bale, 09.02.2017.g.

Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Na temelju članka 2. i 6. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje
naknade za pravo gradnje (Službeni glasnik br. 08/07 i 09/15) i članka 42.Statuta Općine Bale
(Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/05) Načelnik Općine Bale donosi
ODLUKU
O SUFINANCIRANJU NAKNADE ZA PRAVO GRADNJE
I
1. Utvrđuje se da u skladu sa Odlukom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na
sufinanciranje naknade za pravo gradnje, pravo na sufinanciranje naknade za pravo
građenja ima natjecatelj utvrđen kao najpovoljniji natjecatelj u postupku javnog
natječaja za osnivanje prava gradnje u iznosu prema bodovanju sukladno odredbama
Odluke.
Popis najpovoljnijeg natjecatelja sa iznosom postignute naknade i iznosom naknade
koju je obvezan plaćati nakon umanjenja naknade za iznos koji sufinancira Općina
Bale sastavni je dio ove Odluke.
2. Utvrđuje se da su nositelji prava građenja Danijela Sejdinović i Ramo Sejdinović
podnijeli zahtjev za sufinanciranje naknade za pravo gradnje Klasa: 944-01/17-01/05
Urbroj: 2171/02-17-1 od 01.veljače 2017. godine.
3. Općina Bale sufinancirati će naknadu nositeljima prava građenja po sklopljenom
ugovoru o osnivanju prava građenja Klasa: 944-01/16-01/777 Urbroj: 2171/02-16-1
od 09.prosinca 2016. godine u iznosu od 18.597,15 kn.
Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem
natjecatelja za osnivanje prava gradnje.

bodovanja najpovoljnijeg

4. Nositelj prava gradnje dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo gradnje Općini Bale
u iznosu od 187,85 kn.
5. Načelnik Općine Bale sklopiti će sa najpovoljnijim natjecateljem Ugovor o
sufinanciranju naknade za osnivanje prava građenja.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavlja se Općinskom vijeću Općine
Bale na suglasnost.
Načelnik
Edi Pastrovicchio, v.r.
Klasa: 022-06/17-01/12
Ur.broj: 2171-02-17-1
Bale, 02.02.2017.
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Temeljem članka 40. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/13),
na sjednici održanoj dana 09.02.2017. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

4. Daje se suglasnost na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo gradnje Klasa: 02206/17-01/13 , Urbroj: 2171/02-17-1 od dana 02.veljače 2017.godine.
2. Odluka o sufinanciranju naknade za pravo gradnje sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/17-01/09
Urbroj: 2171/02-17-1
Bale, 09.02.2017.g.

Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Na temelju članka 2. i 6. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje
naknade za pravo gradnje (Službeni glasnik br. 08/07 i 09/15) i članka 42.Statuta Općine Bale
(Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/05) Načelnik Općine Bale donosi
ODLUKU
O SUFINANCIRANJU NAKNADE ZA PRAVO GRADNJE
I
1. Utvrđuje se da u skladu sa Odlukom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na
sufinanciranje naknade za pravo gradnje, pravo na sufinanciranje naknade za pravo
građenja ima natjecatelj utvrđen kao najpovoljniji natjecatelj u postupku javnog
natječaja za osnivanje prava gradnje u iznosu prema bodovanju sukladno odredbama
Odluke.
Popis najpovoljnijeg natjecatelja sa iznosom postignute naknade i iznosom naknade
koju je obvezan plaćati nakon umanjenja naknade za iznos koji sufinancira Općina
Bale sastavni je dio ove Odluke.
2. Utvrđuje se da su nositelji prava građenja Danijel Drandić i Nataša Makkoš podnijeli
zahtjev za sufinanciranje naknade za pravo gradnje Klasa: 944-01/17-01/06 Urbroj:
2171/02-17-1 od 02.veljače 2017. godine.
3. Općina Bale sufinancirati će naknadu nositeljima prava građenja po sklopljenom
ugovoru o osnivanju prava građenja Klasa: 944-01/16-01/78 Urbroj: 2171/02-16-1 od
09.prosinca 2016. godine u iznosu od 18.315,00kn.
Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem
natjecatelja za osnivanje prava gradnje.

bodovanja najpovoljnijeg

4. Nositelj prava gradnje dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo gradnje Općini Bale
u iznosu od 185,00 kn.
5. Načelnik Općine Bale sklopiti će sa najpovoljnijim natjecateljem Ugovor o
sufinanciranju naknade za osnivanje prava građenja.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavlja se Općinskom vijeću Općine
Bale na suglasnost.
Načelnik
Edi Pastrovicchio, v.r.
Klasa: 022-06/17-01/13
Ur.broj: 2171-02-17-1
Bale, 02.02.2017.
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Temeljem članka 40. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/13),
na sjednici održanoj dana 09.02.2017. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

5. Daje se suglasnost na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo gradnje Klasa: 02206/17-01/14 , Urbroj: 2171/02-17-1 od dana 02.veljače 2017.godine.
2. Odluka o sufinanciranju naknade za pravo gradnje sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/17-01/08
Urbroj: 2171/02-17-1
Bale, 09.02.2017.g.

Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Na temelju članka 2. i 6. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje
naknade za pravo gradnje (Službeni glasnik br. 08/07 i 09/15) članka 42.Statuta Općine Bale
(Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/05) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) Načelnik Općine Bale donosi
ODLUKU
O SUFINANCIRANJU NAKNADE ZA PRAVO GRADNJE
I
1. Utvrđuje se da u skladu sa Odlukom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na
sufinanciranje naknade za pravo gradnje, pravo na sufinanciranje naknade za pravo
građenja ima natjecatelj utvrđen kao najpovoljniji natjecatelj u postupku javnog
natječaja za osnivanje prava gradnje u iznosu prema bodovanju sukladno odredbama
Odluke.
Popis najpovoljnijeg natjecatelja sa iznosom postignute naknade i iznosom naknade
koju je obvezan plaćati nakon umanjenja naknade za iznos koji sufinancira Općina
Bale sastavni je dio ove Odluke.
2. Utvrđuje se da su nositelji prava građenja Saša Špiranac i Barbara Špiranac podnijeli
zahtjev za sufinanciranje naknade za pravo gradnje Klasa: 944-01/16-01/72 Urbroj:
2171/02-16-1 od 09.prosinca 2016. godine.
3. Općina Bale sufinancirati će naknadu nositeljima prava građenja po sklopljenom
ugovoru o osnivanju prava građenja Klasa: 944-01/16-01/67 Urbroj: 2171/02-16-1 od
21.studenog 2016. godine u iznosu od 15.840,00 kn.
Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem
natjecatelja za osnivanje prava gradnje.

bodovanja najpovoljnijeg

4. Nositelj prava gradnje dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo gradnje Općini Bale
u iznosu od 160,00 kn.
5. Načelnik Općine Bale sklopiti će sa najpovoljnijim natjecateljem Ugovor o
sufinanciranju naknade za osnivanje prava građenja.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavlja se Općinskom vijeću Općine
Bale na suglasnost.
Načelnik
Edi Pastrovicchio, v.r.
Klasa: 022-06/17-01/14
Ur.broj: 2171-02-17-1
Bale, 02.02.2017.

Broj 01/17

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BALE

Stranica

22

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj
94/2013) i članka 40. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/13)
Općinsko vijeće Općine Bale, na sjednici održanoj dana 09.02.2017.g. donosi:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bale za 2016.
godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bale za 2016. godinu.
II.
Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Izvješće se dostavlja Istarskoj županiji.
IV.
Ovaj Zaključak se objavljuje u »Službenom glasniku Općine Bale« i stupa na snagu danom
objave.
Klasa:021-05/17-01/7
Ur.broj:2171/02-17-1
Bale, 09.02. 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
Predsjednik Općinskog vijeća
Vedran Šetić, v.r.
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Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne
novine“ br. 94/13) i članka 42. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale 05/09. i
05/13.), Načelnik Općine Bale podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bale
za 2016. godinu

1. UVOD
Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Bale prihvaćen je od strane Općinskog vijeća
13. rujna 2013. godine, a u skladu je sa bivšim Zakonom o otpadu, odnosno s novim
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Budući je na snagu stupio novi Zakon o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13) potrebno je sukladno zakonskim
rokovima izvršiti izmjene i dopune Plana. Navedenim se Zakonom utvrđuju mjere za
sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način da
se njegove količine u nastanku i/ili proizvodnji smanjuju te se uređuje gospodarenje otpadom
bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz iskorištavanje vrijednih
svojstava otpada. Odredbe ZoOGO utvrđuju sustav gospodarenja otpadom, uključujući red
prvenstva, načela, ciljeve i način gospodarenja, strateške i programske dokumente u
gospodarenju otpadom te nadležnosti i obveze pri tome, a zatim i lokacije i građevine za
gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada,
informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad
gospodarenjem otpadom. Kako je spomenuto, njime se u hrvatski pravni poredak prenose više
direktiva Europske unije iz područja otpada i gospodarenja njime te utvrđuje okvir za
provođenje više europskih uredbi i odluka. Sukladno ZoOGO (članci. 24., 29. i 55.)
postavljeni su određeni ciljevi koje je Republika Hrvatska preuzela pristupnim pregovorima s
Europskom unijom.
Ciljevi su vezani uz smanjenje odlaganja otpada te povećanje recikliranja, a za što je
preduvjet obavezno uvođenje primarnog odvajanja otpada, sanacija postojećih odlagališta
otpada i izgradnja centara za gospodarenje otpadom. Sva tri navedena cilja su obavezne i
ravnopravne sastavnice kojima je plan da se do kraja 2018. godine na području Republike
Hrvatske uspostavi cjelovit sustav gospodarenja otpadom.
Cilj o smanjenju odlaganja otpada ostvarit će se na način da gradovi i općine moraju
građanima omogućiti razvrstavanje sedam iskoristivih komponenti otpada: papira, metala,
stakla, plastike, tekstila, problematičnog i krupnog (glomaznog) otpada. Ostvarenje
navedenog cilja prati se kroz količine otpada odloženog na odlagališta otpada.
Cilj o povećanju recikliranja u minimalnom udjelu od 50% mase otpada do 2020. godine za
papir, staklo, plastiku i metal ostvarit će se odvojenim skupljanjem, ponovnom uporabom i
recikliranjem. Odvojeno skupljanje otpada gradovi i općine dužni su osigurati kroz reciklažna
dvorišta i omogućavanjem odvajanja otpada na kućnom pragu.
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Preduvjeti za ostvarenje navedenih ciljeva definirani su čl. 28 ZoOGO kojim su propisane
obveze jedinica lokalne samouprave: osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog
komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada; osigurati odvojeno prikupljanje
otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog
otpada; osigurati sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje
tako odbačenog otpada; osigurati provedbu Plana gospodarenja otpadom RH; osigurati
donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave; osigurati
provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području;osigurati mogućnost
provedbe akcija prikupljanja otpada.
Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati provedbu prethodno navedenih obveza na
kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu sa načelima održivog razvoja,
zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom osiguravajući pri tome javnost rada.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili
više obveza, te su dužne sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada
sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Općina Bale nema uspostavljeno sporazumno zajedničko rješenje poslovanja sa drugim
jedinicama lokalne samouprave za gore navedene obveze.
Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom, općinski načelnik podnosi Općinskom
vijeću Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu, a poglavito o
provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.
Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave
su u obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana, jedinici područne (regionalne)
samouprave do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u
svom službenom glasilu.
Novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom stavlja jedinicama lokalne samouprave na
teret brojne obveze sa jasno definiranim rokovima njihove provedbe. Radi se o projektima za
realizaciju kojih je potrebno izdvojiti značajna sredstva.
Općina Bale je u rujnu 2015.godine donijela Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
općine Bale te je Prostorni plan usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom u smislu
da je na području Općine određena lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta. Obzirom na velika
financijska sredstva i vrijeme za izgradnju reciklažnog dvorišta Općina Bale je donijela
Odluku o nabavi mobilnog reciklažnog dvorišta.
2. OPĆINA BALE
Na području Općine Bale prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 1.127 stanovnika,
odnosno 415 domaćinstva. Usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada
osigurana je za sva naselja na području Općine.
3. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine Bale
vrši Komunalni servis d.o.o. Rovinj. Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište otpada pod
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nazivom „Lokva Vidotto“, a korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na različite
načine: po naseljima su postavljeni kontejneri kapaciteta 1100 litara, postavljena su 4 zelena
otoka za odvojeno prikupljanje otpada (papir, staklo, plastika) i to 2 u samom naselju općine
Bale te po 1 u naselju Golaš i 1 u naselju Krmed.
Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput tjedno u
svim naseljima osim u samom naselju Bala gdje se prikuplja dvaput tjedno, a veliki kontejneri
kapaciteta 5m3 odvoze se po pozivu.
Skupljanje izdvojenog otpada provodi se dok kontejneri ne budu popunjeni, a tada se prazne i
ponovo koriste.
Općina Bale u potpunosti pokriva potrebe svih kućanstva za odvojeno prikupljanje otpada
papira i plastike.Trenutno raspolažemo sa 480 kom. 120 l kanti i 6 kontejnera PVC 1100 l za
odvojeno prikupljanje otpada papira i plastike.
4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV
ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Općina Bale, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine te brojnim udrugama organizira
i/ili sudjeluje u brojnim akcijama prikupljanja otpada. O provedbi planova i akcija vezanih uz
gospodarenje otpadom, Općina Bale pravovaljano obavještava zainteresiranu javnost putem
javnih glasila i putem web stranice Općine (www.opcina.bale-valle.hr).
U tijeku je izrada edukacijskih letaka i priprema prezentacija kojima će se omogućiti direktno
predstavljanje načina i važnosti odvojenog prikupljanja otpada stanovništvu, te podizanje
svijesti o problemu zaštite okoliša odnosno pravilnom gospodarenju otpadom.
5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA
KOMUNALNOG OTPADA
Jedinica lokalne samouprave mora osigurati sprječavanje odbacivanja otpada na način
suprotan ZoOGO te uklanjanje tako odbačenog otpada. Sukladno članku 36. mjere za
provedbu uključuju: uspostavljanje sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom
otpadu, uspostavljanje sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, provođenje
redovnog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja
odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano
postojanje odbačenog otpada.
Sukladno odredbi čl. 36. St. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je jedinice
lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom
otpadu. Stanovnici Općine Bale od sada mogu prijaviti komunalne probleme putem web
stranice, koja ima za svrhu promptno evidentiranje te lakše i žurnije postupanje za
upravljanjem komunalnim prijavama. Naime, riječ je o učinkovitoj web usluzi koja vrši
evidenciju i upravljanje pristiglih prijava komunalnih problema i nereda.
Općina Bale sustavno provodi mjere sanacije otpadom onečišćenog zemljišta kako je
predviđeno Programom sanacije divljih odlagališta. Nadležne Općinske službe, također,
provode nadzor te održavaju evidenciju o eventualnim novim lokacijama nepropisno
odbačenog otpada, te nadzor nad poznatim lokacijama i eventualnom pojavom recidiva.

Broj 01/17

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BALE

Stranica

26

Općina Bale je izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Bale predvidjela
prostor za smještaj odlagališta građevinskog otpada u zoni ERE gdje se i nalazi odlagalište
koje Općina Bale redovito čisti više puta godišnje putem ovlaštene pravne osobe. U
2016.godinu za sanaciju divljih odlagališta Općina Bale je utrošila 27.750,00 kn.
6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
OTPADA
Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez
ikakvih dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske moraju se odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš,
prvenstveno na podzemne vode.
Na području Općine Bale nisu utvrđena veća divlja odlagališta otpada.
Tablica 1. Evidencija lokacija divljih odlagališta
Datum
prijave
26.02.2016
31.05.2016
15.07.2016
30.09.2016
11.11.2016

lokacija

stanje

provjera

ERE
ERE
ERE
ERE
ERE

sanirano
sanirano
sanirano
sanirano
sanirano

29.02.2016
01.06.2016
18.07.2016
03.10.2016
14.11.2016

7. KOLIČINE KOMUNALNOG OTPADA U 2016. GODINI
Procijenjena količina otpada skupljena tijekom 2016. godine, kao miješani komunalni otpad
iznosi 613,9 tona, te ambalažnog otpada 23,8 t-papir, 4,3 t-staklo i 10,6 t-plastika.
Na smanjenje količine proizvedenog otpada po stanovniku utječu razni čimbenici kao što su
osviještenost građana o potrebi razvrstavanja otpada i sl.
8. OSTVARENJE CILJEVA PGO OPĆINE BALE
Planom selektivnog odvajanja pojedinih vrsta komunalnog otpada količine otpada kroz
spremnike za domaćinstva i pravne osobe nastojat će se smanjiti na godišnjoj razini za 10 –
15 %, odnosno u ukupnoj količini otpada smanjiti komunalni otpad a povećati odvojeni otpad
za reciklažu. Uvođenjem selektivnog prikupljanja otpada približiti ćemo se glavnom cilju
Plana gospodarenja otpada IŽ do 2015 godine (prema kojem se minimalno mora odvojeno
skupljati i reciklirati 23% otpada iz komunalnog otpada); a s time će biti zadovoljen uvjet iz
Strategije gospodarenjem otpadom RH (NN 130/05) prema kojem se do 2018. godine mora
povećati postotak odvojeno skupljenog i recikliranoga komunalnog otpada.
Sve navedeno u ostvarenju ciljeva u 2016. godini temeljem Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Bale direktno je utjecalo na postizanje podciljeva:
•

Povećanje udjela odvojeno prikupljanog otpada;
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Smanjivanje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu
Smanjivanje količina otpada koje se odlažu na odlagalištima.

Klasa: 022-06/17-01/09
Urbroj: 2171/02-17-1
Bale, 09.02.2017.

Načelnik
Edi Pastrovicchio, v.r.
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Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i članka 40.
Statuta («Službene novine» br.05/09 ) Općinsko vijeće Općine Bale, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području
općine Bale za 2016. godinu

I
Usvaja se informacija o izvršenoj Analizi stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Bale za 2016. godinu.
II
Analizirano stanje sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2016. godinu
čini sastavni dio ovog Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim
novinama» .
Predsjednik
Općinskog vijeća
Vedran Šetić, v.r.

Klasa : 021-05/17-01/2
Ur.Broj : 2171/02-17-1
Bale, 09.02.2017.
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Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i članka 40.
Statuta («Službene novine» br.05/09 ) Općinsko vijeće Općine Bale, donosi

ODLUKU
o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
općine Bale za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području općine Bale za 2017. godinu.
Članak 2.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Bale za 2017. godinu
čine sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave se u «Službenim novinama» .

Predsjednik
Općinskog vijeća
Vedran Šetić, v.r.
Klasa : 021-05/17-01/1
Ur.Broj : 2171/02-17-1
Bale, 09.02.2017.
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GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE BALE
ZA 2017. GODINU
Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bale za 2016. godinu, te
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bale , donosi se
godišnji plan aktivnosti za 2017. godinu:
1. Općinsko vijeće donosi:
a. Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu
b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima
2. Načelnik donosi:
a. Plan djelovanja civilne zaštite
b. Procjenu rizika za područje općine
3. Stožer civilne zaštite
a. održava sjednice prema ukazanoj potrebi
b. edukacija o Sustavu Civilne zaštite
4. Vatrogasne postrojbe (JVP Rovinj-Rovigno i DVD Bale)
a.provode obuku vatrogasaca
b. djeluju sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva,
intervencije, održavanje voznog parka i opreme)
c. JVP Rovinj sudjeluje u obučavanju i organizaciji vježbi svih vatrogasnih
organizacija na razini Područne vatrogasne zajednice
5. Hrvatski crveni križ- gradski crveni križ Rovinj
a. pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u kriznim situacijama i drugim
izvanrednim stanjima na području općine
b. edukaciju djelatnika i volontera društava Crvenog križa
c. unapređenje razvoja i koordinaciju rada društava Crvenog križa
6. Postrojba civilne zaštite
a. smotra civilne zaštite
b. edukacija o sustavu civilne zaštite
c. pokazne vježbe sustava civilne zaštite
7. Pravne osobe koje pružaju usluge
a. potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u
Odluci o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite
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b. dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke
8. Edukacije djece u osnovnim školama i vrtićima
a.vježba evakuacije

9. Izvod iz proračuna Općine Bale o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite:

Red.
broj

OPIS POZICIJE

PLANIRANO
u 2017. god.

PLANIRANO
za 2018. god.

PLANIRANO
za 2019. god.

1.

JVP Rovinj

120.000,00

120.000,00

125.000,00

2.

PVZ Rovinj

140.000,00

140.000,00

140.000,00

3.

DVD Bale

220.000,00

240.000,00

220.000,00

4.

12.000,00

12.000,00

12.000,00

5.

Stožer i Postrojba civilne zaštite Bale
Službe i pravne osobe kojima je zaštita
i spašavanje redovna djelatnost

31.100,00

31.100,00

31.100,00

6.

Ostali troškovi sustava civilne zaštite

76.300,00

66.300,00

71.300,00

599.400,00

599.400,00

589.400,00

SVEUKUPNO
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Na temelju članka 40. Statuta općine Bale (Službeni glasnik br.05/09 i 02/13), u svezi sa
člankom 42. Statuta, Općinsko vijeće općine Bale na sjednici održanoj dana 09.02.2017.
godine donosi:

ZAKLJUČAK
1. Daje se suglasnost na Odluku o poništenju dijela odluke o najpovoljnijem natjecatelju
Klasa: 022-06/17-01/19 , Ur.broj: 2171/02-16-1 od dana 03.veljače 2017.g. koju je donio
Načelnik Općine Bale.
2. Odluka iz stavka 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-01/17-01/14
Ur.broj: 2171/02-17-1
Bale, 09.02. 2017.g.
Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Na temelju članka 2. i 6. 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 (Službeni glasnik br. 08/07) i članka 42. Statuta Općine
Bale (Službeni glasnik br.05/09 i 02/13) Načelnik Općine Bale donosi
ODLUKU
O PONIŠTENJU DIJELA ODLUKE O NAJPOVOLJNIJEM NATJECATELJU
I
1. 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.3374/16 k.o.Bale oznake S-88, izabrani kao najpovoljniji
natjecatelji Daniela i Jozo Garić.
2. Obzirom da su najpovoljniji natjecatelji dostavili izjavu o odustajanju 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.3374/17
k.o.Bale.
3. Za predmetnu građevinsku česticu ponovo će se raspisati natječaj.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavlja se Općinskom Vijeću na
suglasnost.

Načelnik
Edi Pastrovicchio, v.r.

Klasa: 022-06/17-01/19
Ur.broj: 2171-02-17-1
Bale, 03.veljače 2017.

Broj 01/17

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BALE

Stranica

34

