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Na temelju članka 35. i članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine« – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13- proč.tekst, 137/15 i 123/17), članka 55.Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine
Bale broj 01/18) te članka 4. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na
području Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale), Općinsko vijeće Općine Bale na
svojoj sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Bale, kako slijedi:
1. Mjesni odbor “Golaš“
2. Mjesni odbor „Krmed“
Članak 2.
Određuje se broj članova pojedinog Vijeća mjesnog odbora iz članka 1. ove Odluke kako
slijedi:
1. Mjesni odbor “Golaš“ – 5 članova
2. Mjesni odbor „Krmed“ – 5 članova
Članak 3.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15.srpnja 2018. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Bale, a
ista će se objaviti i na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Bale, na oglasnim pločama mjesnih
odbora te na mrežnim stranicama Općine Bale.

KLASA: 021-05/18-01/40
URBROJ: 2171/02-18-1
Bale, 7. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
Predsjednik
Vedran Šetić v.r.
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Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine RH", broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17 ) i čl. 50.
Statuta Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale“, broj 01/18), Općinsko vijeće Općine
Bale na svojoj sjednici održanoj dana 07.lipnja 2018. godine, donijelo je
POSLOVNIK
Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (u daljnjem tekstu:
Poslovnik) detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog Vijeća Općine Bale (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće), početak obavljanja funkcije vijećnika, mirovanje i prestanak
mandata vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika u Vijeću, izbor predsjednika i
podpredsjednika Vijeća, prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća, djelokrug,
sastav i način rada radnih tijela, postupak donošenja akata i razmatranje pojedinih pitanja iz
nadležnosti Vijeća, postupak izbora i imenovanja, odnosno razrješenja članova Vijeća,
poslovni red na sjednicama, javnost rada Vijeća, obavljanje stručnih, administrativnih,
tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća, te rad Vijeća za vrijeme ratnog stanja ili
neposredne ugroženosti suvereniteta Republike Hrvatske.
II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima
utvrđenim odgovarajućim zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom njegovog
predsjednika, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova njezinih članova.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član
s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći
broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala
manji redni broj na glasačkom listiću.
Članak 3.
Općinsko vijeće imenuje Mandatnu komisiju.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća na prijedlog predsjedavatelja ili
najmanje 1/3 članova vijeća, odnosno četiri (4) vijećnika.
Mandatna komisija ima predsjednika i 2 (dva) člana, a na nju se odnose i odredbe o radnim
tijelima Općinskog vijeća iz ovog Poslovnika.
Članak 4.
Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće o provedenim izborima za
Općinsko vijeće i imenima izabranih članova (u daljnjem tekstu: vijećnici), o podnesenim
ostavkama na vijećničku dužnost, o imenima članova koji obnašaju dužnost nespojivu s
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vijećničkom dužnošću pa im vijećnički mandat miruje, o imenima vijećnika kojima mandat
miruje jer su prihvatili neku od nespojivih dužnosti, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto
njih počinju obnašati vijećničku dužnost.

Članak 5.
Nakon izvješća Mandatne komisije, vijećnici polažu prisegu na način da predsjedavatelj
izgovara prisegu sljedećeg sadržaja na hrvatskom i talijanskom jeziku:
"Prisežem svojom čašću da ću dužnosti člana Općinskog Vijeća Općine Bale-Comune di
Valle obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svome radu držati Ustava Republike
Hrvatske, Zakona i Statuta Općine, poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za
svekoliki napredak Općine Bale-Comune di Valle, Istarske Županije i Republike Hrvatske."
“Giuro sul mio onore che eserciterò i miei doveri di membro del Consiglio comunale del
Comune di Valle con coscienza e responsabilità e che, nel corso del mio operato, mi atterrò
alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alla legge e allo Statuto comunale, rispetterò
l’ordinamento giuridico, e mi impegnerò per il progresso di tutto il Comune di Valle, della
Regione Istriana e della Repubblica di Croazia”.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je
izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem – Lo Giuro”.
Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje ga predsjedatelju
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad
počinje obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan.
Članak 6.
Danom konstituiranja Općinskog vijeća vijećnik počinje obnašati vijećničku dužnost i do
dana prestanka mandata ima prava i dužnosti vijećnika utvrđena Zakonom, Statutom Općine
Bale (u
daljnjem
tekstu: Statutom)
i
Poslovnikom.
Zamjenik vijećnika počinje obnašati vijećničku dužnost danom kada Općinsko vijeće utvrdi
zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja i davanjem prisege.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika primjenjuju se odgovarajuće
odredbe zakona.
Članak 7.
U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik
vijećnika.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s
koje je izabran i član čiji mandat miruje ili je prestao, a određuje ga politička stranka koja je
bila predlagatelj kandidacijske liste.
Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili miruje, a
određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen,
određuju ga dogovorno, ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani
4
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kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke
dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo Općine.
Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj komisiji na način propisan zakonom.
Članak 8.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Općinskog vijeća, članova Mandatne
komisije, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda
konstituirajuće sjednice.
III.

OPĆA PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Članak 9.

Vijećnik ima sljedeća prava i dužnosti:
- prisustvovati sjednicama Vijeća i radnih tijela kojih je član i sudjelovati u njihovom
radu,
- pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća i
njegovih radnih tijela.
- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Vijeća i radnih
tijela kojih je član te o njima odlučivati,
- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu s tim da može istovremeno biti član najviše u
tri stalna radna tijela,
- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri Vijeće ili radno
tijelo kojeg je član,
- predlagati Vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz
djelokruga Vijeća,
- tražiti i dobiti podatke od Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine te koristiti
njihove stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje dužnosti člana Vijeća,
- podnositi amandmane na prijedloge općih i pojedinačnih akata,
- predlagati osnivanje radnog tijela ili radne grupe radi obrade određenog pitanja i
pripreme akata za Vijeće,
- postavljati pitanja o obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te ostalih
poslova iz djelokruga rada načelnika,
- biti biran odnosno imenovan i prihvatiti izbor odnosno imenovanje u tijelu pravnih
osoba određenih zakonom, Statutom i općim aktima Vijeća,
- pravo na naknadu troškova za rad, naknadu putnih troškova i dnevnice u skladu sa
Odlukom Općinskog vijeća,
- dužnost čuvanja podatka koje sazna u obnašanju vijećničke dužnosti a koji, prema
zakonskim propisima, nose oznaku tajnosti i za to je odgovoran prema zakonu.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Ustava Republike Hrvatske,
Zakona, Statuta i ovog Poslovnika.
Članak 10.
5
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Podaci koje vijećnik može tražiti od upravnog tijela Općine moraju biti zakonom ili drugim
općim aktom stavljeni u djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela, a traženi podaci
dostavljaju se u roku od 15 dana od dana podnijetog zahtjeva za dostavu podataka.
Podaci se dostavljaju odgovarajućom primjenom zakona koji propisuje pravo na pristup
informacijama te zakona koji uređuje opća pravila upravnog postupka.
Vijećnik može tražiti od Općinskog načelnika ili pročelnika Jedinstvenog upravnog tijela
obavijest ili uvid u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,
ili se pripremaju za njegove sjednice, ili radnog tijela čiji je član, kao i druge obavijesti koje
su mu kao vijećniku potrebne.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog tijela dužan je vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal
o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice
Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku
potrebne.
Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i
predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.
Članak 11.
Vijećnici su dužni čuvati službenu tajnu, te druge povjerljive podatke koje saznaju u
obnašanju funkcije vijećnika i za to su odgovorni prema zakonu.
Članak 12.
Vijećnik ne smije koristiti položaj člana Vijeća i naglašavati taj položaj u obavljanju privatnih
i/ili gospodarskih poslova za sebe ili za osobe s kojima je rodbinski ili interesno povezan.

IV.

KLUBOVI VIJEĆNIKA

Članak 13.
U Vijeću se mogu osnovati klubovi vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i klubovi
nezavisnih vijećnika.
Klub mora imati najmanje 3 (tri) člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća i
Jedinstveni upravni odjel, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.
Na zahtjev klubova vijećnika osnovanih sukladno Poslovniku, jedinstveni upravni odjel će im
u dogovoru s Općinskim načelnikom osigurati prostorne i tehničke uvjete za rad.
O svim promjenama koje nastanu u klubu za vrijeme trajanja mandata, predsjednik kluba
dužan je u pisanom obliku izvijestiti predsjednika Vijeća i Jedinstveni upravni odjel.
Svaki klub vijećnika ima svog predsjednika kluba.
Predsjednik kluba predstavlja klub i glasnogovornik je na sjednici Vijeća, a u slučaju
odsutnosti određuje osobu koja ga zamjenjuje na sjednici Vijeća u izlaganjima u ime kluba.
V.

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA
Članak 14.
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Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju iz reda vijećnika javnim
glasovanjem, većinom glasova svih vijećnika.
Predsjednik ili jedan od potpredsjednika bira se iz reda pripadnika talijanske
nacionalne manjine.
Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se u pravilu iz reda vladajuće većine na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanje ili najmanje jedne trećine vijećnika, a jedan
potpredsjednik bira se iz reda oporbene manjine, na prijedlog većine oporbenih vijećnika.
Vijećnik može sudjelovati u podnošenju samo jednog prijedloga za predsjednika te za
po jednog potpredsjednika.
Prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednike Vijeća podnosi se pojedinačno u
pisanom obliku i potvrđuje se potpisom ovlaštenih predlagatelja.
Ukoliko se na konstituirajućoj sjednici izabere samo predsjednik Vijeća, a ne uspije se
izabrati jedan ili oba potpredsjednika, isti mogu biti izabrani na jednoj od sljedećih sjednica
Vijeća.

Članak 15.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog Vijeća biraju se javnim glasovanjem pojedinačno.
Za predsjednika i potpredsjednika Općinskog Vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala
većina od ukupnog broja vijećnika.
Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog Vijeća, a niti
jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika ili više kandidata
dobije isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja na način da se glasuje o dva kandidata
koji su dobili najveći broj glasova.
Ako u ponovljenom glasovanju kandidat ne dobije većinu glasova svih vijećnika, ponavlja se
kandidacijski postupak.
Članak 16.
Predsjednik i potpredsjednici Vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka redovitog
mandata koji u pravilu traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o
raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine.
Prijedlog za razrješenje predsjednika, odnosno potpredsjednika Vijeća, može podnijeti
najmanje jedna trećina vijećnika.
Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.
O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih članova Vijeća.
Prijedlog za razrješenje može se podnijeti:
- ako predsjednik odnosno potpredsjednik Vijeća ne sazove sjednicu ukoliko to
zatraži načelnik ili jedna trećina članova Vijeća u roku od 15 dana od dana
dostave zahtjeva,
- ako predlagatelj smatra da predsjednik, odnosno potpredsjednik Vijeća svojim
ponašanjem šteti ugledu Vijeća ili da je zloupotrijebio položaj ili prekoračio
ovlasti.
U slučaju razrješenja predsjednika vijeća te u ostalim slučajevima prestanka mandata
utvrđenih zakonom, dužnost predsjednika Općinskog vijeća do izbora novog predsjednika
preuzima potpredsjednik Općinskog vijeća, a u slučaju prestanka mandata pod predsjednika
Općinskog vijeća sjednice saziva i vodi dobno najstariji vijećnik.
7
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Primopredaja dužnosti mora se izvršiti u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o
izboru novog predsjednika.
Ukoliko se primopredaja ne izvrši u utvrđenom roku, smatra se da je primopredaja
izvršena.
Članak 17.
-

-

Predsjednik Općinskog vijeća:
zastupa i predstavlja Vijeće,
saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Vijeća i potpisuje
akte Vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
brine o postupku donošenja općih akata,
usklađuje rad radnih tijela,
brine o suradnji Vijeća s načelnikom,
brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Vijeća,
održava red na sjednici,
objavljuje rezultate glasovanja na sjednici,
određuje predstavnike Vijeća u svečanim i drugim prigodama,
brine o suradnji Vijeća sa nacionalnim manjinama,
izvješćuje Vijeće o nastupu mirovanja mandata i prestanku mirovanja mandata člana
Vijeća, prestanku mandata člana Vijeća prije isteka redovitog mandata te o početku
mandata zamjenika člana Vijeća,
brine o javnosti rada Vijeća,
brine o primjeni odredaba ovoga Poslovnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom, aktima Vijeća i ovim
Poslovnikom.

Članak 18.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća, zamjenjuje ga jedan od
potpredsjednika Vijeća kojeg odredi predsjednik Vijeća, a potpredsjednici mogu obavljati i
druge poslove koje im povjeri predsjednik Vijeća ili Vijeće.
Članak 19.
Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća
pomaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 20.
Predsjednik Općinskog vijeća, prema potrebi saziva sastanke Predsjednika, potpredsjednika
Općinskog vijeća sa Općinskim načelnikom izvjestiteljima i drugim osobama koje, prema
pitanjima koja će se razmatrati na sjednici.

VI.

DJELOKRUG, SASTAV I NAČIN RADA RADNIH TIJELA
8
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Članak 21.
Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja te pripremu i podnošenje odgovarajućih
prijedloga, za provođenje utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata
Općinskog vijeća, za izvršavanje određenih zadaća od interesa za Općinsko vijeće, Općinsko
vijeće može osnovati stalna i povremena radna.
Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug rada i broj
članova radnog tijela koji mora biti neparan.
Članovi radnih tijela mogu biti vijećnici Općinskog vijeća, te osobe koje nisu članovi
Općinskog vijeća, a stručnjaci su za pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.
Mandat članova radnih tijela traje dok traje mandat Općinskog vijeće koje ga je imenovalo.
Predsjednika, zamjenika predsjednika i člana, izabire, imenuje i razrješuje Općinsko vijeće.
Članak 22.
Općinsko vijeće osniva i bira kao savjetodavno tijelo Općine Savjet mladih Općine, sukladno
odredbama posebnog zakona.
Djelokrug i način rada Savjeta mladih Općine uređen je posebnim zakonom.
Članak 23.
Stalna radna tijela :
- skrbe o obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine za koja su osnovana,
- podnose Općinskom vijeću prijedloge općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko
vijeće,
- daju primjedbe i mišljenja na prijedloge akata koje Općinskom vijeću podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
- razmatraju stanje u djelokrugu za koji su osnovana,
- podnose izvješće od svom radu Općinskom vijeću.
Članak 24.
Predsjednik radnog tijela organizira rad, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog
tijela.
Predsjednik potiče razmatranje pojedinih tema i brine se o izvještavanju članova o pitanjima
iz djelokruga radnih tijela.
Predsjednik radnog tijela surađuje sa predsjednikom Općinskog vijeća, predsjednicima drugih
radnih tijela i Pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela po pitanjima iz djelokruga rada
radnog tijela.
Predsjednik se brine o provođenju zaključaka radnog tijela Općinskog vijeća i obavlja druge
poslove određene ovim Poslovnikom.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i potpredsjednika, sjednicom radnog tijela
predsjeda član radnog tijela kojeg na to ranije ovlasti predsjednik radnog tijela.
Članak 25.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi
zaključka Općinskog vijeća ili ako to zatraži predsjednik Općinskog vijeća ili trećina članova
radnog tijela Općinskog vijeća, uz navođenje pitanja koja treba razmotriti na sjednici. Ako
9
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predsjednik ne sazove sjednicu kad je to obvezan učiniti, sjednicu radnog tijela Općinskog
vijeća sazvat će predsjednik Općinskog vijeća.
Iznimno, radno tijelo može održati sjednicu i telefonskim putem (tzv. telefonska sjednica) ili
putem e-pošte i to u sljedećim slučajevima:
zbog kratkoće roka za odlučivanje ( hitan postupak donošenja akta i slično) ili
ako se radno tijelo neuspješno pokušalo sastati prije održavanja sjednice Vijeća.
Članak 26.
Radna tijela Općinskog vijeća mogu zauzimati stajališta o pitanjima iz svog djelokruga ako
sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela, a odluke se donose većinom glasova
nazočnih članova.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.
Članak 27.
Tijekom priprema odluka, akata ili stručnog materijala koji uređuju pitanje iz djelokruga rada
radnog tijela, radno tijelo može provesti prethodnu raspravu radi davanja mišljenja i
prijedloga predlagatelju odluke ili općeg akta.
Članak 28.
Općinsko vijeće odnosno njegova radna tijela mogu tražiti od pročelnika Upravnog tijela, a
on je na postavljeni zahtjev dužan:
izvijestiti o pitanjima i pojavama u djelokrugu upravnog tijela odnosno službi,
podnijeti izvješće o izvršavanju i provođenju odluka i drugih akata
dostaviti podatke kojima raspolažu te spise i drugo potrebno za rad Općinskog
vijeća ili radnog tijela,
odgovoriti na upućena pitanja.
Članak 29.
Radno tijelo Općinskog vijeća obavezno je o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i
prijedlozima obavijestiti Općinsko vijeće. Radno tijelo može izvijestiti o stajalištu manjine
svojih članova, kad mišljenja ostanu podijeljena u pogledu prijedloga za rješenje pojedinog
pitanja.
Kad podnosi izvješće ili prijedlog Općinskom vijeću, radno tijelo određuje izvjestitelja koji
će, prema zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev Općinskog vijeća, na
sjednici obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela.
Izvjestitelj se na sjednici izjašnjava u ime radnog tijela Općinskog vijeća o pitanjima u vezi s
izvješćem, odnosno stajalištem ili prijedlogom radnog tijela, ali ne može izmijeniti stajalište
ili prijedlog radnog tijela ili odustati od njega ako za to nije ovlašten od radnog tijela, niti se
može izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije dalo svoje mišljenje ili zauzelo
stajalište.
Ako se takvo pitanje pojavi u raspravi, izvjestitelj može tražiti da se odgodi rasprava o njemu
dok ga radno tijelo ne raspravi.
Rasprava o takvom pitanju odgodit će se i ako se zatraži da radno tijelo dade o njemu svoje
mišljenje, odnosno da zauzme stajalište.
10
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Članak 30.
Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Općinskom vijeću
podnijeti i zajedničko izvješće o temi rasprave.
Članak 31.
Sjednici radnog tijela Općinskog vijeća prisustvuje i sudjeluje u raspravi
upravnog tijela kad se na sjednici razmatra pitanje iz njegova djelokruga.

predstavnik

Članak 32.
Radno tijelo Općinskog vijeća može na sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne
djelatnike i druge osobe radi iznošenja mišljenja o pitanjima koja se raspravljaju na sjednice.

VII. ODNOS OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 33.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu u skladu sa
Zakonom i Statutom.
Članak 34.
U okviru svojih prava i ovlaštenja, Općinski načelnik može inicirati i podnositi prijedloge
općih smjernica za razvitak Općine Bale ili za razrješenje konkretnih pitanja.
Članak 35.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo
obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela na način propisan odgovarajućim
zakonom.
Članak 36.
Općinski načelnik i zamjenik/ci načelnika (u nastavku: zamjenik) na prvoj sjednici Općinskog
vijeća polažu prisegu sljedećeg sadržaja na hrvatskom i talijanskom jeziku.
"Prisežem svojom čašću da ću dužnosti Općinskog načelnika/Zamjenika Općinskog načelnika
Općine Bale obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svome radu držati Ustava Republike
Hrvatske, Zakona i Statuta Općine, poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za
svekoliki napredak Općine Bale, Istarske Županije i Republike Hrvatske."
“Giuro sul mio onore che eserciterò i miei doveri di Sindaco/Vicesindaco del Comune di
Valle con coscienza e responsabilità e che, nel corso del mio operato, mi atterrò alla
Costituzione della Repubblica di Croazia, alla legge e allo Statuto comunale, rispetterò
l’ordinamento giuridico, e mi impegnerò per il progresso di tutto il Comune di Valle, della
Regione Istriana e della Repubblica di Croazia”.
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Predsjednik poslije pročitane prisege proziva pojedinačno Općinskog načelnika i zamjenika, a
Općinski načelnik i zamjenik nakon što je izgovoreno njihovo ime i prezime, ustaju i
izgovaraju:“Prisežem – Lo giuro”.
Članak 37.
Općinskom vijeću se može predložiti raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog
načelnika i njegovog zamjenika u skladu sa odredbama odgovarajućeg zakona.
Raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika može
predložiti:
– 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, i njihovih
zamjenika koji je izabran zajedno s njima, – 2/3 članova Općinskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Općine,
Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika
koji je izabran zajedno s njim u skladu sa Zakonom, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li
prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici - Općini.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o
raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran
zajedno s njima Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova
predstavničkog tijela.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Općinskog načelnika.
Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije
proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora za Općinskog načelnika i njegovog/njegovih
zamjenika.
Članak 38.
Općinski načelnik i zamjenici prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.
Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovu prijedlogu
uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća,
sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta Općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna
objašnjenja, te obavještava Općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća
odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može,
smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

VIII.

UPORABA JEZIKA I PISMA U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 39.
U radu Općinskog vijeća se, u skladu sa Statutom Općine Bale, uz službenu uporabu
hrvatskog jezika i latiničnog pisma ravnopravno osigurava službena uporaba talijanskog
jezika u skladu sa posebnim Ustavnim zakonom, Statutom Općine Bale i odredbama ovog
Poslovnika.
Članak 40.
12
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Sva tijela Općinskog vijeća priznaju valjanost privatnih pravnih isprava sastavljenih na
području Republike Hrvatske i kada su sastavljene na talijanskom jeziku.
Članak 41.
Općinsko vijeće osigurava dvojezično:
ispisivanje teksta pečata i žigova istom veličinom slova,
ispisivanje natpisnih ploča predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela kao i
pravnih osoba koje imaju javne ovlasti istom veličinom slova,
ispisivanje zaglavlja akata dvojezično istom veličinom slova.
Članak 42.
Rad Općinskog vijeća odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i talijanskom jeziku.
Vijećnicima i građanima osigurava se dvojezično objavljivanje službenih obavijesti i poziva
predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela.
Materijali za sjednice Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i radnih tijela, dostavljaju se
vijećnicima i pozvanim osobama na hrvatskom jeziku, a na talijanskom jeziku ukoliko to
posebno zatraži predsjednik Općinskog vijeća ili sam vijećnik i Jedinstveni upravni odjel to
može osigurati.

IX.

AKTI VIJEĆA

a) Opće odredbe
Članak 43.
Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, u svom samoupravnom
djelokrugu, donosi Statut, odluke i druge opće akte u skladu sa Statutom, poslovnik, proračun,
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju, odluke,
zaključke, rješenja, preporuke, upute, naputke, deklaracije, rezolucije, povelje, zahvalnice, te
daje vjerodostojna tumačenja Statuta i akata iz svog djelokruga. Općinsko vijeće donosi
rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 44.
Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada općinske samouprave, donose se u
obliku odluka, poslovnika ili pravilnika.
Članak 45.
Svako radno tijelo Općinskog vijeća može u okviru svog djelokruga donositi zaključke o
svom radu.
Članak 46.
Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi važni za građane i pravne osobe, kao akt o
uređivanju unutarnjeg ustrojstva, djelokruga i ovlaštenja upravnih tijela, kao akt kojim se
osnivaju organizacije, ustanove, trgovačka društva i dr. pravne osobe, uređuju njihova prava i
13
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obveze te druga pitanja od općeg interesa za Općine. Akti kojima se uređuju unutarnji odnosi,
ustrojstvo, način rada ili se regulira izvršavanje općih ovlaštenja Općine, mogu se donositi u
obliku odluka, poslovnika, pravila ili pravilnika.
Članak 47.
Rješenjem se vrši izbor, imenovanje ili razrješenje, daje suglasnost ili potvrđuje akte tijela,
udruga i trgovačkih društava kada je to predviđeno, te uređuje unutrašnje odnose i
organizacijska pitanja.
Članak 48.
Preporukom Općinsko vijeće izražava mišljenja o pojedinim pitanjima od općeg interesa i
načina rješavanja pojedinih problema, ukazuje na važnost pojedinih pitanja koja se odnose na
primjenu zakona i drugih propisa, propisa koje donosi Općinsko vijeće, izražava mišljenje u
svezi usklađivanja odnosa i međusobne suradnje, s drugim razinama vlasti, u pitanjima od
zajedničkog interesa te predlaže način i mjere koje bi se trebale poduzeti radi rješavanja
pojedinih pitanja u skladu s njezinim interesima.
Članak 49.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražava mišljenje ili utvrđuje obveza Općinskog načelnika
i upravnih tijela i drugih tijela u pripremanju akata i mjera za primjenu odluka Općinskog
vijeća.
Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća i radnih tijela.
Članak 50.
Uputama i napucima Općinskog vijeća, u okviru svoga djelokruga i ovlasti, izričito ukazuje
pojedinim tijelima, ustanovama i organizacijama na način i rokove za izvršavanje određenih
radnji ili na postupanje u određenim okolnostima u skladu s propisima.
Članak 51.
Deklaracijom se izražava opće stajalište Općine o pojedinim pitanjima od značaja i interesa za
Općinu ili o pitanjima od šireg gospodarskog, kulturnog ili političkog značaja. Rezolucijom
Općinsko vijeće ukazuje na stanje i na probleme u određenom području od javnog interesa te
mjere koje bi, po mišljenju Općinskog vijeća trebalo provoditi u tome području.
Autentičnim mišljenjem Općinskog vijeća iskazuje svoje konačno stajalište o eventualnim
dvojbama ili podijeljenim mišljenjima povodom pojedinih odredbi akata koje je donijelo.
Članak 52.
Akte koje donosi Općinsko vijeće potpisuje predsjednik vijeća ili podpredsjednik, odnosno
osoba koja je, u skladu s odredbama Statuta i ovog Poslovnika, predsjedavala sjednici
Općinskog vijeća.
Akte koje donose radna tijela Općinskog vijeća potpisuje predsjednik tog tijela.
Članak 53.
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Na izvornike odluka i drugih općih akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka, odnosno drugog općeg akta Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj
tekst odluke, odnosno drugog općeg akta koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici općih akata Općinskog vijeća čuvaju se trajno.
Članak 54.
Opći akt objavljuje se u “Službenom glasniku Općine Bale".
Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave u službenom glasniku.
Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu
prvog dana od dana objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 55.
Odluke i drugi akti Općinskog vijeća kao i autentično tumačenje odluka, obvezno se
objavljuju se u "“Službenom glasniku Općine Bale", a mogu se objaviti i na oglasnoj ploči
Općine.
Objava odluka i drugih akata Općinskog vijeća, kao i autentična tumačenja objavljuje se i na
službenoj mrežnoj stranici Općine u skladu sa odgovarajućim zakonom.
b) Postupak donošenja općih i pojedinačnih akata
Članak 56.
Postupak za donošenje općih i pojedinačnih akata, uvijek se pokreće prijedlogom koji se
podnosi predsjedniku Općinskog vijeća.
Pravo podnošenja prijedloga imaju svi vijećnici, Općinski načelnik i njegovi zamjenici, tijela
mjesne samouprave, Upravno tijelo, zajednička tijela ili službe i građani, osim ako zakonom
nije drugačije određeno.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje
određenog pitanja iz njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka 2. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom
podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnositeljima
najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 57.
Predlagatelj akata iz članka 56., dužan je podnijeti prijedlog akta predsjedniku Općinskog
vijeća, a prema naravi akta isti mora sadržavati obrazloženje, odnosno uvodno izlaganje, kao
temelj za provedbu rasprave i usvajanje određene odluke ili zaključka.
Izvješće, analize i ostale informacije, koje predsjedniku Općinskog vijeća nije dostavio
Općinski načelnik predsjednik Općinskog vijeća upućuje Općinskom načelniku na mišljenje.
Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto
područje, Predsjednik će pozvat predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, Predsjednik će unijeti prijedloge odluka u prijedlog dnevnog
reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni.
15
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Članak 58.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ustanovi da podneseni prijedlozi odluka Općinskom
vijeću, odnosno analiza, izvješće ili drugi akt nije sastavljen u skladu s odredbama ovog
Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s
odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će
se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne
budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt
i nije upućen Općinskom vijeću.

Članak 59.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku
amandmana uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice i to neposrednom
dostavom u pisarnicu Općine Bale ili dostavom putem elektroničke pošte na službenu e-mail
adresu Općine Bale.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje, amandmani se mogu podnositi samo na
članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća putem Upravnog odjela, a podnesene
amandmane predsjednik Vijeća putem Upravnog odjela prosljeđuje na očitovanje
predlagatelju akta i Općinskom načelniku ako on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 55.
ovog Poslovnika.
Članak 60.
Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i
usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave. Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do
zaključenja rasprave.
Općinski načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i
kada nije predlagatelj.
Članak 61.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga odluke na koje se
odnose.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga odluke podneseno više amandmana, najprije se
glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje
o ostalim amandmanima.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga
odluke o kojoj se odlučuje.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga
odluke, Vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se predlagatelju omogućila
priprema za izmjenu novoga prijedloga.
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O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno da li je on
predlagatelj akta ili ne.
Izjašnjavanje iz prethodnog stavka ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom
rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.
c) Donošenje akata po hitnom postupku
Članak 62.
Iznimno, odluka ili drugi opći akt može se donijeti po hitnom postupku samo ako to
zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku
moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku, podnosi se i prijedlog akta, a ako prijedlog
podnosi vijećnik, tada mora imati pismenu potporu još najmanje 4 (četiri) vijećnika.
Prijedlog da se akt donese po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća
prije utvrđivanja dnevnog reda na sjednici.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se odluka ili akt donese po
hitnom postupku vijećnicima i Općinskom načelniku.
Općinski načelnik može u izuzetnim slučajevima predložiti donošenje akata na samoj
sjednici.
Članak 63.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o
opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se
raspravlja i odlučuje o aktu.
Članak 64.
Na predloženu odluku ili akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi
amandmani do zaključenja rasprave i o njima se glasuje odvojeno.
d) Autentično tumačenje odluka i akata
Članak 65.
Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja akata Općinskog vijeća može zatražiti ovlašteni
predlagatelj i ovlaštena tijela utvrđena Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.
Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja akata Općinskog vijeća podnosi se predsjedniku
Općinskog vijeća, a mora sadržavati naziv akta, naznaku odredbe za koju se traži tumačenje i
razloge za to.
Radi ocjene osnovanosti, predsjednik Općinskog vijeća upućuje prijedlog iz stavka 1. ovog
članka Općinskom načelniku ukoliko on nije podnositelj prijedloga.
U slučaju da je takav prijedlog osnovan, Općinski načelnik upućuje predmetni prijedlog
radnom tijelu iz čijeg je djelokruga akt za koji je predloženo autentično tumačenje.
Članak 66.
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Ako radno tijelo odnosno Općinski načelnik utvrdi da je prijedlog osnovan utvrdit će
prijedlog teksta autentičnog tumačenja kojeg sa svojim izvješćem podnosi Općinskom vijeću.
Ako se ocijeni da prijedlog nije osnovan, o tome će se obavijestiti Općinsko vijeće koje
povodom toga izvješća donosi odluku.

X.

VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 67.
Vijećnici mogu postavljati Općinskom načelniku pitanja o obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine te ostalih poslova iz njegovog djelokruga rada, o
izvršavanju njegovih odluka i drugih akata te odluka i drugih akata Vijeća, te o radu upravnih
tijela Općine, kao i pravnih osoba kojima je Općina Bale osnivač, odnosno suosnivač. Pitanja
se mogu postavljati usmeno ili pismeno, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.
Vrijeme za postavljanje pitanja i davanje odgovora traje najdulje četiri minute po vijećniku,
odnosno ukupno trideset minuta po sjednici, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja na sjednicama Općinskog vijeća pod točkom
“Vijećnička pitanja ” koja se uvrštava u dnevni red svake redovne sjednice, u pravilu kao
posljednja točka dnevnog reda.
Za vrijeme aktualnog sata član Vijeća ima pravo postaviti najviše dva pitanja.
Pitanje mora biti kratko, jasno formulirano i takvo da se na njega može odgovoriti
odmah i bez posebne pripreme, s time da postavljanje pojedinog pitanja ne može trajati dulje
od dvije (2) minute, a dulje samo ukoliko to odobri predsjednik Vijeća.
Odgovor na svako postavljeno pitanje traje najviše do pet (5) minuta.
Nakon dobivenog odgovora član Vijeća na čije je pitanje odgovoreno može u
dodatnom vremenu od jedne (1) minute iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko
pitanje.
Nakon iznijetog mišljenja li postavljenog pitanja iz stavka 4. ovog članka, načelnik se
ponovno može javiti za riječ, a njegovo izlaganje ne može trajati duže od tri (3) minute.
Članak 68.
Osobe iz čl. 67. st. 1. ovog Poslovnika dužne su odgovoriti na postavljeno pitanje na istoj
sjednici na kojoj je pitanje postavljeno.
Ukoliko je pitanje složenije prirode ili zahtjeva određenu analizu, odgovor će se dati usmenim
ili pismenim putem na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 69.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja službenu tajnu ili je povjerljive naravi,
predsjednik Općinskog vijeća može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku, ili na
sjednici Vijeća bez prisustva javnosti.
O takvom prijedlogu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.

XI.

RED NA SJEDNICI
18

Broj 05/18

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BALE

Stranica

19

a) Sazivanje sjednice
Članak 70.
Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.
U slučaju spriječenosti predsjednika Općinskog vijeća, sjednicu saziva i njome predsjeda
potpredsjednik Općinskog vijeća..
U slučaju spriječenosti i potpredsjednika Općinskog vijeća, sjednicu saziva i njome
predsjedava vijećnik, po prethodnoj predsjednikovoj pismenoj ovlasti.
Članak 71.
Sjednice Općinskog vijeća održavaju se kao redovite i kao izvanredne.
Kad za to postoje osobiti važni razlozi, saziva se i održava izvanredna sjednica Općinskog
vijeća.
Članak 72.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje
jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka,
sjednicu će sazvati Općinski načelnik, u daljnjem roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na
zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u
pisanom obliku i potpisan od vijećnika.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2. ,3. i 4. ovog članka mora se održati u roku
od 15 dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti
ništavima.
Članak 73.
Prijedlog za sazivanje izvanredne sjednice Općinskog vijeća može dati najmanje jedna trećina
vijećnika ili Općinski načelnik i uputiti ga pismeno predsjedniku Općinskog vijeća. Uz
zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Općinskog vijeća ovlašteni predlagatelji obrazlažu i
razloge za sazivanje izvanredne sjednice Općinskog vijeća, te predlažu dnevni red takve
sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća najkasnije u roku
od dva tjedana od dana prijave prijedloga.
Najmanje sedam (7) vijećnika može predložiti sazivanje tematske sjednice uz obrazloženje
razloga za sazivanje tematske sjednice.
Članak 74.
Za redovite sjednice, dostavlja se vijećnicima prijedlog dnevnog reda sa prilozima o kojima
će se voditi rasprava najmanje 5 (pet) dana prije održavanja sjednice.
19
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Iznimno, Predsjednik Općinskog vijeća može u slučajevima kada je neophodno donijeti
pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi,
sazvati sjednicu Općinskog vijeća u roku kraćem od pet dana, a pojedini materijal može se
dostaviti i na samoj sjednici.
Članak 75.
Sjednice Vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Redni broj sjednice određuje se zajednički za sjednice koje se održavaju u redovitom i
izvanrednom zasjedanju.
Članak 76.
Za redovite sjednice Općinskog vijeća se 5 (pet) dana prije održavanja sjednice dostavlja
poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijali o kojima će se raspravljati na sjednici,
sve u elektroničkom obliku ili u slučaju tehničkih poteškoća sustava može biti dostavljen u
pisanom umjesto u elektroničkom obliku.
Način elektroničkog pristupa materijalima (pozivu za sjednicu, prijedlogu dnevnog reda i
materijalima o kojima će se raspravljati), nabavka i održavanje odgovarajućih elektroničkih
uređaja za općinske vijećnike uređuju se posebnim pravilnikom kojeg donosi načelnik, uz
prethodnu suglasnost predsjednika Općinskog vijeća.
Iznimno iz odredbe stavka 1. ovog članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima
Općinskog vijeća se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i naknadno, a
može i na samoj sjednici.
b) Dnevni red
Članak 77.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže njegov predsjednik.
Ako je dnevni red sjednice predložen pismeno uz poziv za sjednicu, predsjednik Općinskog
vijeća može na samoj sjednici mijenjati prijedlog dnevnog reda, na način da iz istoga izostavi
pojedine točke ili dopuni dnevni red novim točkama.
Članak 78.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, prvo se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedina
točka izostavi, zatim da se dnevni red dopuni novom točkom.
Nakon izjašnjavanja po prijedlozima za izmjenu dnevnog reda iz prethodnog stavka ovog
članka, predsjednik Općinskog vijeća daje na usvajanje konačni prijedlog dnevnog reda u
cjelini.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, Predsjednik
objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.
Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog
dnevnog reda. Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od
svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća
točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.
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c) Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 79.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava njegov predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili
spriječenosti, po njegovoj ovlasti potpredsjednik Općinskog vijeća.
Članak 80.
U radu sjednice, kao gosti mogu prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog
vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika
Općinskog vijeća.
Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom
govoru.
Na sjednici Općinskog vijeća ravnopravno se upotrebljavaju hrvatski i talijanski jezik.
Članak 81.
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, Predsjednik Općinskog vijeća će ga
opomenuti da se drži istoga.
Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda, Predsjednik Općinskog
vijeća će mu oduzeti riječ.
Članak 82.
Na sjednici se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput, a može se
odrediti i vrijeme trajanja govora.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti do 5 minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, predsjednik Općinskog vijeća može odlučiti da pojedini vijećnik
može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s člankom 80.
ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute,
neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi.
Članak 83.
Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda,
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može
trajati duže od tri minute.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi
Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim
objašnjenjem o tome se odlučuje na sjednici bez rasprave.
Članak 84.
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Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio
povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik Općinskog vijeća će mu dati
riječ čim završi govor ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na
ispravak odnosno objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije minute.
Članak 85.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje
predsjednika, svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo
vrijeđa osobe koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena,
Predsjednik će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik će
utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja.
d) Održavanje reda i disciplinske mjere
Članak 86.
Red na sjednici osigurava predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koja predsjedava.
Za remećenja reda na sjednici predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koja predsjedava može
vijećniku izreći sljedeću disciplinsku mjeru:
1. opomena,
2. opomena sa unošenjem u zapisnik,
3. opomena sa oduzimanjem riječi,
4. opomena sa oduzimanjem riječi i isključenjem sa sjednice za vrijeme rasprave i
odlučivanja o pojedinoj točci dnevnog reda,
5. udaljavanjem sa sjednice.
Disciplinska mjera konačna je nakon što ju je izrekao predsjednik Općinskog vijeća ili osoba
koja predsjedava.
Kod grubog narušavanja reda, u skladu sa ocjenom predsjednika, rad se može prekinuti na
određeno vrijeme.
Članak 87.
Opomena se izriče vijećniku koji na sjednici svojim vladanjem ili govorom remeti red ili na
drugi način krši odredbe ovog Poslovnika.
Vijećnik je počinio disciplinski istup iz stavka 1. ovog članka ako:
se u govoru ne drži predmeta o kojem se raspravlja,
govori, a nije dobio odobrenje Predsjednika Općinskog vijeća.,
svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,
omalovažava ili vrijeđa predsjednika Općinskog vijeća, druge vijećnike, ostale
sudionike u radu Općinskog vijeća ili društvene skupine,
na drugi način remeti red na sjednici.
Članak 88.
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Opomena sa unošenjem o zapisnik izriče se vijećniku koji na sjednici svojim vladanjem i
govorom remeti red i na drugi način krši odredbe ovog Poslovnika što bitno ometa rad
sjednice, odnosno ako je već jedanput na sjednici dobio opomenu.

Članak 89.
Opomena sa oduzimanjem riječi izreći će se vijećniku kada svojim govorom na grublji način
vrijeđa predsjednika Općinskog vijeća ili vijećnike, odnosno ako svojim govorom teže
narušava ugled Općinskog vijeća i vijećnika.
Članak 90.
Za teško narušavanje reda na sjednici uz mjere oduzimanja riječi izreći će se i mjera udaljenja
sa sjednice za vrijeme rasprave i odlučivanja po točci dnevnog reda tijekom koje je počinio
disciplinski istup.
Članak 91.
Vijećniku se izriče disciplinska mjera udaljavanja sa sjednice Općinskog vijeća kada svojim
vladanjem toliko narušava red na sjednici da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u
pitanje.
Vijećnik je dužan odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini, predsjednik Općinskog vijeća
može zatražiti intervenciju.
Ako se vijećnik niti nakon izricanja ove mjere ne udalji sa sjednice, predsjednik Općinskog
vijeća će prekinuti sjednicu i naložiti da se vijećnik udalji iz dvorane za sjednice.
Članak 92.
Protiv disciplinske mjere isključivanja sa sjednice, vijećnik ima pravo prigovora. Prigovor se
podnosi Općinskom vijeću u roku od 48 sati od izricanja mjere.
Vijeće po prigovoru može potvrditi izrečenu disciplinsku mjeru ili tu mjeru ukinuti.
Odluku po prigovoru Općinsko vijeće donosi većinom glasova nazočnih na sjednici.
Članak 93.
Predsjednik Općinskog vijeća može naložiti da se iz dvorane udalji svaki slušatelj koji
narušava red.
e) Tijek sjednice
Članak 94.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik utvrđuje nazočnost
vijećnika.
Vijećnik koji nije u mogućnosti prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome prethodno
obavještava predsjednika ili pročelnika Upravnog tijela.
Ako predsjednik utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, može odgoditi
sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema
nazočnosti većine vijećnika.
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Članak 95.
Nakon utvrđivanja dnevnoga reda prelazi se na raspravu po pojedinim točkama istoga i to
redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.
Članak 96.
Na sjednici se o svakom predmetu iz utvrđenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim
odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih
govornika. Kada se iscrpi dnevni red sjednice predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
sjednicu.

f) Odlučivanje
Članak 97.
Za donošenje odluka na sjednici Općinskog vijeća potrebna je nazočnost većine vijećnika,
natpolovična većina svih vijećnika.
Članak 98.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća
nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije
određeno.

Članak 99.
Glasovanje na sjednici Vijeća je javno, osim ako Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,
statutom ili poslovnikom odluči da glasovanje bude tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da Predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva
vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno tko se
suzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali
«za» niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili da se suzdržavaju od glasovanja, smatraju se
suzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za
njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, Predsjednik može odmah
konstatirati da je amandman odbijen.
Javno se glasa dizanjem ruku ili poimenično na poziv Predsjednika.
Članak 100.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
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Članak 101.
Odluku o tajnom glasovanju donosi Općinsko vijeće većinom glasova vijećnika
(kvalificirana većina).
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i
ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na
način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “suzdržan”.
Glasačke listiće priprema službenik upravnog tijela kojeg odredi predsjednik Općinskog
vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu
pomagati kod tajnog glasovanja.
Članak 102.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog
glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće.
Članak 103.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje.
Članak 104.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić
koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao,
kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

Članak 105.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik
Općinskog vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata
glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik u prisutnosti službenika i vijećnika koji su mu
pomagali kod samog glasovanja.
Predsjednik objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno
glasovanje.

XII.

IZBORI I IMENOVANJA
Članak 106.
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Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u
postupku propisanim Statutom i ovim Poslovnikom.
Članak 107.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu Predsjedniku, te obavlja poslove iz njegovog
djelokruga za koje ih on ovlasti.
Ako je predsjednik spriječen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik.
Dok zamjenjuje predsjednika, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 108.
Na prijedlog 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja Predsjednika Općinskog
vijeća i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati
obrazloženje prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu
najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik je dužan prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se mora
održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika
Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog
predsjednika Općinskog vijeća
Članak 109.
Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje
danom izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.
Ostavka iz stavka 1. ovog članka mora biti podnijeta u pisanom obliku, najkasnije 7 dana prije
sazivanja sjednice. Ostavka može biti povučena do trenutka kada Općinsko vijeće pristupi
glasovanju.
Članak 110.
Ako Općinsko vijeće razriješi Predsjednika, a na istoj sjednici ne izabere novog,
potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti Predsjednika dok se ne izabere novi
Predsjednik.
Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenja Predsjednika
izabrati novog Predsjednika.
Članak 111.
Izbor, imenovanje i razrješenje članova radnih tijela i komisija Vijeća, obavlja se na prijedlog
najmanje 1/3, odnosno četiri (4) vijećnika.

XIII. ZAPISNIK
Članak 112.
O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se zapisnik a sjednice se tonski snimaju.
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Zapisnik sadržava osnovne podatke o radu sjednice, i to:
vrijeme i mjesto održavanje sjednice,
ime predsjedavajućeg i zapisničara,
imena nazočnih, odnosno odsutnih vijećnika s naznakom da li
su izvijestili Upravni odjel o svom izostanku,
imena ostalih osoba pozvanih na sjednicu koji su joj nazočni,
utvrđeni dnevni red,
vijećnička pitanja i odgovore u integralnom tekstu,
kratak tijek sjednice s imenima govornika i rezultat glasovanja
o pojedinim pitanjima,
donesene opće i pojedinačne akte o svakoj točki dnevnog reda.
Zapisnik se dostavlja vijećnicima zajedno sa pozivom za narednu sjednicu.
Iznimno, ukoliko iz objektivnih razloga (npr. kratko vrijeme između sjednica, nedovoljno za
pripremanje zapisnika, održavanje izvanredne sjednice i sl.), zapisnik se dostavlja vijećnicima
zajedno sa pozivom za drugu narednu sjednicu.
Članak 113.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, iznijeti primjedbe na zapisnik sa prethodne
sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici.
Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno sa
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, zapisničar koji vodi zapisnik.
Izvornike zapisnika sjednica Općinskog vijeća čuva nadležno Upravno tijelo.
Članak 114.
Sjednice Općinskog vijeća snimaju se tonski.
Upravno tijelo dužno je omogućiti vijećniku na njegov zahtjev uvid u prijepis tonske snimke
sjednice.
Članak 115.
Odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na zapisnik shodno se odnose i na zapisnik radnih
tijela s time da se u zapisnik radnih tijela unosi skraćeni tekst rasprave.
XIV. JAVNOST RADA
Članak 116.
Vijeće obavještava javnost o svome radu i odlukama koje je donijelo, kao i o temama o
kojima raspravlja.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvješćivanjem, napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, te
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u "Službenom glasniku Općine Bale i
- na službenim web stranicama Općine www.opcina.bale-valle.hr.
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Članak 117.
O dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Općinskog vijeća, koji su
sukladno posebnim propisima označeni kao službena, vojna, odnosno državna tajna.
Vijećnik ili član radnoga tijela ne smije iznositi podatke koje je saznao na sjednicama, a imaju
karakter povjerljivosti koji je naveden u stavku 1. ovog članka.

Članak 118.
Građani koji imaju prebivalište na području općine Bale mogu biti nazočni sjednicama
Općinskog vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom,
kada je javnost isključena.
Na sjednicama Općinskog vijeća mogu prisustvovati zainteresirane osobe – građani u broju
koji ne ometa normalan rad Općinskog vijeća.
Osobe (građani) koji žele prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća, dužne su o svojoj
namjeri o tome izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća, najkasnije 3 (tri) dana prije
održavanja sjednice.
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća iskaže veći broj osoba
od tehničkih mogućnosti iz stavka 2. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća odrediti će
osobe koje će prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesenih prijava.
Za vrijeme prisustvovanja sjednici građani nemaju pravo govoriti.
Ako građani na sjednicama tijela remete red i postupaju suprotno odredbi stavka 5. ovog
članka, predsjednik Općinskog vijeća će narediti da sjednicu napuste svi izuzev vijećnici i
ostalih pozvanih osoba.
Članak 119.
Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća, i
izvješćivati javnost o njihovom radu.
Članak 120.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Vijeća, može se dati i
službeno priopćenje za javnost.
Konferencija za tisak održava se temeljem odluke Općinskog vijeća.
XV. SURADNJA OPĆINSKOG VIJEĆA S VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA I
PREDSTAVNICIMA TE S UDRUGAMA NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI
MANJINA
Članak 121.
U cilju unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite nacionalnih manjina, pripadnici nacionalnih manjina
biraju svoje predstavnike u Vijeće nacionalnih manjina i predstavnike.
Članak 122.
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U postupku donošenja akata Općinski načelnik i radna tijela Vijeća redovito se savjetuju s
Vijećem nacionalnih manjina o pitanjima koja se tiču prava i položaja nacionalnih manjina.
Ukoliko drugim propisom nije utvrđen način davanja mišljenja na akte koji su upućeni Vijeću
nacionalnih manjina i predstavniku na suglasnost, smatra se da su Vijeća nacionalnih manjina
i predstavnici dali pozitivno mišljenje nakon proteka roka od 8 dana od dana primitka akta.
Članak 123.
Suradnja s Vijećem nacionalnih manjina ostvaruje se razmjenom informacija, osnivanjem
zajedničkih tijela, poduzimanjem zajedničkih akcija, uključivanjem predstavnika Vijeća
nacionalnih manjina i predstavnika u razna tijela na razini Općine Bale, potporom
programima Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika i na druge načine.
Članak 124.
Radna tijela Vijeća dužna su razmotriti prijedloge Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika
o donošenju općih akata i mjera za poboljšanje položaja, koji se tiču nacionalnih manjina, te
predložiti Općinskom vijeću njihovo donošenje i poduzimanje određenih mjera i aktivnosti
kojima se taj položaj unapređuje.
Prijedloge Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika Općinski načelnik i radno tijelo dužno je
razmotriti i odgovoriti u roku od 30 dana od dana primitka istog.
Članak 125.
Ako Vijeće nacionalnih manjina i predstavnik smatra da je opći akt koji je donijelo
Općinski vijeće protivno Ustavu ili Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina dužno
je o tome odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana objave akta izvijestiti Ured državne
uprave u Istarskoj županiji.
XVI. RAD VIJEĆA U DOBA RATNOG STANJA ILI NEPOSREDNE
UGROŽENOSTI NEOVISNOSTI I JEDINSTVENOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 126.
Vijeće u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike
Hrvatske, nastavlja sa radom sukladno odredbama Ustava, Zakona, Statuta i ovog Poslovnika.
XVII. UPRAVNO TIJELO
Članak 127.
Upravno tijelo obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Općinskog
vijeća.
Članak 128.
Upravno tijelo Općine dužno je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a
napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je
povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za
pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih
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tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja
problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 129.
Riječi i pojmovi u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni
Članak 130.
Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom, neposredno se primjenjuju odgovarajući
zakoni i drugi propisi.
Članak 131.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Bale ", a isti će se objaviti i na službenoj mrežnoj stranici Općine.

Članak 132.
Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća
Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale br. 05/09, 02/13 ).
KLASA: 021-05/18-01/34
URBROJ:2171/02-18-1
Bale, 7. Lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
Predsjednik
Vedran Šetić v.r.
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Na temelju odredbi čl.29. i 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine"
br.20/18) i čl.55. Statuta Općine Bale-Valle (Službeni glasnik br. 01/18), Općinsko vijeće
Općine Bale na sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018.godine, donijelo je

ODLUKU
o prigovoru Emidio Mitton

I
Usvaja se prigovor Emidia Mitton iz Italije, Gabiano, Via San Pietro 148 , na prijedlog
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine
Bale-Valle, zaprimljen dana 29.05.2018.god. U predmetu Klasa:320-01/18-01/51.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:320-01/18-01/51
Urbroj:2171/02-18-3
Bale, 7. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
PREDSJEDNIK
Vedran Šetić v.r.
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Na temelju odredbi čl.29. i 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine"
br.20/18) i čl.55. Statuta Općine Bale-Valle (Službeni glasnik br. 01/18), Općinsko vijeće
Općine Bale na sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018.god., donijelo je

ODLUKU
o prigovoru Paole Baričević

I
Usvaja se prigovor Paole Baričević , na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području općine Bale-Valle, zaprimljen dana
30.05.2018.god. U predmetu Klasa:320-01/18-01/52.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:320-01/18-01/52
Urbroj:2171/02-18-3
Bale, 7. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
PREDSJEDNIK
Vedran Šetić v.r.
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Na temelju odredbi čl.29. i 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine"
br.20/18) i čl.55. Statuta Općine Bale-Valle (Službeni glasnik br. 01/18), Općinsko vijeće
Općine Bale na sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018.god., donijelo je

ODLUKU
o prigovoru Eligio Pastrovicchio

I
Odbija se prigovor Eligio Pastrovicchio, Bale, Aldo Negri 6 , na prijedlog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Bale-Valle,
zaprimljen dana 29.05.2018.god. U predmetu Klasa:320-01/18-01/53.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:320-01/18-01/53
Urbroj:2171/02-18-3
Bale, 7. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
PREDSJEDNIK
Vedran Šetić v.r.
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Na temelju odredbi čl.29. i 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine"
br.20/18) i čl.55. Statuta Općine Bale-Valle (Službeni glasnik br. 01/18), Općinsko vijeće
Općine Bale na sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018.god., donijelo je

ODLUKU
o prigovoru Darvin Cetina

I
Odbija se prigovor Darvina Cetina , na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području općine Bale-Valle, zaprimljen dana
30.05.2018.god. U predmetu Klasa:320-01/18-01/54.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:320-01/18-01/54
Urbroj:2171/02-18-3
Bale, 7. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
PREDSJEDNIK
Vedran Šetić v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/41
URBROJ: 2171/02-18-1
Bale, 7. lipnja 2018.g.
Na temelju članaka 55. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br 01/18) i
članka 29., stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općinsko vijeće
Općine Bale je na 5. Sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018. godine donijelo sljedeću
ODLUKU
I
Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općinu Bale sa prihvaćenim prigovorima, koji je sastavni dio ove Odluke.
II
Ova Odluka objavit će se u službenom glasilu Općine Bale i stupa na snagu prvog
dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
PREDSJEDNIK
Vedran Šetić v.r.
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ŽUPANIJA: ISTARSKA ŽUPANIJA

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA OPĆINU BALE-VALLE
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SADRŽAJ PROGRAMA

1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine
Bale iznosi: 937,1589 ha

2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju
T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima - površina u ha
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OBLIK RASPOLAGANJA
( skraćeni naziv iz ugovora)
Zakup na 10 godina
Zakup na 20 godina
Dugogodišnji zakup na 25 godina
Dugogodišnji zakup na 50 godina
Koncesija
Privremeno korištenje na 5 godina
Prodaja (neotplaćeno)*
Ukupno

Ukupan broj
ugovora
1
34
1
1
0
30
0
67

Ukupna površina
po ugovorima
3,9150
34,3646
1,1954
48,0031
0
116,9696
0
204,4477

*napomena: ovdje upisati samo površine koje su prodane, a neotplaćene
Ovdje je potrebno navesti sve oblike raspolaganja po svim dosadašnjim zakonima na temelju
prijašnjih Zakona
3. Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema
oblicima raspolaganja
T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja

OBLIK RASPOLAGANJA

Površina
u ha

površine određene za povrat

4,8521

površine određene za prodaju

0

NAPOMENA
(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi
odvodnje i navodnjavanja)
Prema očitovanju Ureda Istarske županije
za imovinske pravne poslove, na području
Općine Bale podnijeti su zahtjevi za
povrat 23 katastarske čestice
poljoprivrednog zemljišta na osnovi
Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za
vrijeme jugoslavenske komunističke
vladavine. U njima je postavljen zahtjev
za povrat ukupno 48.521 m² zemljišta.
U okviru zemljišta koje se planira za
povrat nije evidentirano postojanje
višegodišnjih nasada, nema površina na
kojima je izgrađen sustav podzemne
odvodnje ili na kojima postoji ili se planira
izgraditi sustav javnog navodnjavanja.
Općina Bale neće vršiti prodaju
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- jednokratno, maksimalno
do 25%
površine određene za zakup

932,3068

površine određene za zakup za
ribnjake
površine određene za zakup
zajedničkih pašnjaka

površine određene za ostale
namjene
- jednokratno, maksimalno
do 5%

0

0

0

Stranica

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske.
Najveći udio površina državnog
poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Bale biti će korišten kroz zakup na
25 godina s mogućnošću njegovog
produljenja za još toliko godina. Ovakav
oblik budućeg raspolaganja u najvećoj
mjeri odgovara interesima Općine Bale,
kao i potrebama lokalnih
poljoprivrednika.
U okviru zemljišta koje će se dati u zakup
ima 301 katastarska čestica na kojoj je
evidentirano postojanje višegodišnjih
nasada čija ukupna površina iznosi 94,95
ha. Na katastarskim česticama
predviđenim za zakup nema površina na
kojima je izgrađen sustav podzemne
odvodnje ili na kojima postoji ili se planira
izgraditi sustav javnog navodnjavanja.
Na području Općine Bale nema površina u
vlasništvu Republike Hrvatske koje bi se
namijenile za zakup za ribnjake.
Na području Općine Bale nema površina u
vlasništvu Republike Hrvatske koje bi se
namijenile za zakup za zajedničke
pašnjake.
Na području Općine Bale nije predviđeno
korištenje državnog poljoprivrednog
zemljišta u ostale namjene, odnosno
njegova prenamjena u nepoljoprivredne
svrhe.

MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi: 20 ha.
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NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne
samouprave):

Općina Bale-Valle je smješten u jugozapadnom području Istarske županije gdje graniči s
gradovima Rovinjom i Vodnjanom te s općinama Kanfanar i Svetvinčenat. Općina Bale se
prostire na površini od ukupno 81,9 km2 odnosno na 8.190 ha.
Na slici ispod zelenom je linijom označen prostor Općine Bale, dok su crvenom linijom
označene granice katastarskih općina. Vidljivo je da se Općina Bale proteže se na području
samo jedne katastarske općine i to KO Bale čija se granica u cijelosti podudara s
administrativnom granicom općine.

Slika 1: Područje koje zauzima Općina Bale i katastarska općina Bale
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Na popisu katastarskih čestica koje je Općini Bale dostavila Državna geodetska uprava, na
njezinom se području nalazi ukupno 3.868 katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH čija ukupna površina iznosi 937,1589 ha.
Dominantni oblik budućeg raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Općine Bale
biti će zakup budući da će se na taj način ubuduće koristiti 99,4% svih katastarskih čestica,
odnosno 99% ukupnih površina tog zemljišta. Na taj se način u prvom redu želi zadovoljiti
potrebe lokalnih poljoprivrednih gospodarstava koja su većinom zainteresirana za uzgoj
višegodišnjih kultura (maslina i vinova loza), a Zakonom je predviđeno trajanje zakupa od 25
godina uz mogućnost njegovog produljenja. Također, želi se spriječiti korištenje
poljoprivrednog zemljišta u neproizvodne svrhe i njegova prenamjena, zapuštanje, obrastanje
višegodišnjim drvenastima raslinjem ili devastacija.
Prema podacima Ureda Istarske županije za imovinske pravne poslove, na području Općine
Bale dosad je na osnovu Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine podnijeti zahtjevi za povrat 4,8521 ha poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske. U njima je postavljen zahtjev za povrat ukupno 23 katastarske
čestice. Budući da na osnovi navedenih zahtjeva do sada nije izvršen povrat poljoprivrednog
zemljišta prijašnjim vlasnicima, te su čestice u ovom programu predviđene za povrat.
Općina Bale uputila je, sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, zahtjeve
za potrebnim očitovanjima, odnosno uvjerenjima prema sljedećim službama: Upravnom
odjelu za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, Hrvatskim šumama d.o.o. i
Hrvatskim vodama. Do dana izrade ovog Programa navedena očitovanja, odnosno uvjerenja
nisu zaprimljena. Usprkos tome, Općina Bale zbog poštivanja zakonom propisanih rokova
mora pristupiti daljnjoj proceduri donošenja Programa raspolaganja, odnosno pokrenuti
postupak javnog uvida.
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Na temelju članka 55. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik br. 01/18) i članka 15. Odluke o
komunaloj naknadi ( Službeni glasnik br. 6/10, 8/12 i 8/13), općinsko Vijeće Općine Bale
dana 7. lipnja 2018.godine, donosi
ODLUKU
o oslobađanju komunalne naknade
Članak 1.
Ovom Odlukom oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 01.veljače do
30.lipnja 2018.godine sljedeći obveznici:
1. Dragan Janko kao vlasnik ugostiteljkom obrtu "Duka" sa sjedištem u Balama , Trg La Musa
18, OIB:44567754873, u iznosu od 1.470,30 kuna,
2.Mladen Sošić kao vlasnik ugostiteljskog obrta "Kod Kancelira", sa sjedištem u Balama,
Istarska 3, OIB:58713064497, u iznosu od 1.832,80 kuna,
3.Iva Dellabernardina kao vlasnica ugostiteljskog obrta "Dolce vita" sa sjedištem u Balama,
Istarska 17, OIB:41842107989, u iznosu od 580,00 kuna,
budući da im je otežan rad radi izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacije u ulicama
Trg La Musa i Istarskoj ulici i na uređenju samog trga La Musa.
Članak 2.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Bale
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku" Općine
Bale.
Klasa:363-03/18-03/39
Urbroj:2171/02-18-1
Bale, 7. lipnja 2018.

Predsjednik općinskog vijeća
Vedran Šetić v.r.

41

Broj 05/18

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BALE

Stranica

42

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, 137/15 i 123/17), članka
40. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/13), članka 16.Odluke o
gospodarenju nekretninama (Službeni glasnik br.01/99, 02/99, 08/07), Odluke o prodaji i
zamjeni nekretnina Klasa: 021-05/17-01/76, Ur.broj: 2171/02-17-1 od 22.12.2017., Odluke
Općinskog vijeća Općine Bale od dana 20.prosinca 2016.g. Klasa: 021-05/16-01/61, Ur.broj:
2171-02-16-1, te Odluke Općinskog vijeća Općine Bale od dana 20.travnja 2018.g. Klasa:
021-05/18-01/35, Ur.broj: 2171-02-18-1 na prijedlog Komisije za provedbu natječaja Klasa:
944-01/18-01/41, Ur.broj: 2171/02-18-2 od 06.lipnja 2018.godine, donosi:
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina
Članak 1.
Najpovoljnijom ponudom po provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Bale Klasa: 944-01/18-01/41, Ur.broj: 2171/02-18-1 od 29.svibnja 2018.g.,
objavljenom na oglasnoj ploči Općine Bale, mrežnoj stranici www.opcina.bale-valle.hr i u
dnevnom listu "Glas Istre" dana 29.svibnja 2018.g. utvrđuje se najpovoljnija ponuda:
1. Za nekretninu pod red.br. 1. k.č.4005/11 k.o.Bale, površine 996m2, udio 1/1 ponuda
ponuditelja Marina Lucića iz Rovinja, Cocaletto 63, OIB:91971593911 sa ponuđenom
kupoprodajnom cijenom u iznosu od 517.000,00 kuna
2. Za nekretninu pod red.br. 2. zgr.č.554/2 k.o.Bale, udio 1/6 ponuda ponuditelja Danijele
Panić, Štinjanska cesta 26, Pula, OIB:42285195744 sa ponuđenom kupoprodajnom
cijenom u iznosu od 18.000,00 kuna
3. Za nekretninu pod red.br. 3. zgr.č.729 k.o.Bale, udio 1/6 ponuda ponuditelja Franka
Sankovića iz Bala, Braida 2, OIB:99160303299 sa ponuđenom kupoprodajnom
cijenom u iznosu od 21.000,00 kuna
4. Za nekretnine pod red.br. 4. k.č.6599/8 površine 9m2 i k.č.3666/26 16m2 ponuda
ponuditelja Vellico Pietro Andrea , Grote 38, Bale, OIB: 51134508794 sa ponuđenom
kupoprodajnom cijenom u iznosu od 5.660,00 kuna
5. Za nekretninu pod red.br. 5. zgr.č.258/5 k.o.Bale udio 1/1 ponuda ponuditelja Nele
Dragin iz Bala, Trg La Musa 14, OIB:96419260235 sa ponuđenom kupoprodajnom
cijenom u iznosu od 267.788,00 kuna
Članak 2.
Ovlašćuje se Načelnika Općine Bale da u skladu sa ovom Odlukom i uvjetima iz
natječaja zaključi ugovor o kupoprodaji sa najpovoljnijim ponuditeljem.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021-05/18-01/38
Ur.broj: 2171/02-17-1
Bale, 7. lipnja 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
Predsjednik
Vedran Šetić v.r.
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Na temelju članka 55. Statuta općine Bale (Službeni glasnik br.01/18), u svezi sa člankom 50.
Statuta, Općinsko vijeće općine Bale na sjednici održanoj dana 7. lipnja 2018. godine donosi:

ZAKLJUČAK
1. Daje se suglasnost na Odluku o najpovoljnijem natjecatelju Klasa: 022-06/18-01/119,
Ur.broj: 2171/02-18-1 od dana 06.lipnja 2018.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: 021-01/18-01/39
Ur.broj: 2171/02-18-1
Bale, 7. lipnja 2018.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. 09/07 i 09/15) 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, 19/13, 137/15 i 123/17) Načelnik Općine Bale donosi
ODLUKU
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:944-01/18-01/32, Urbroj:2171/02-18-1 od dana
05.travnja 2018. godine, najpovoljniji natjecatelji kao u popisu u privitku.
Popis najpovoljnijih natjecatelja čini sastavni dio ove Odluke.
2. Građevinska parcela na kojoj se osniva pravo gradnje je po namjeni stambena.
3. Nositelj prava građenja dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo građenja Općini
Bale u iznosu utvrđenom u postupku Javnog natječaja.
4. Sa najpovoljnijim ponuditeljem Općina Bale zaključit će ugovor o osnivanju prava
građenja.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavlja se Općinskom Vijeću na
suglasnost.

Načelnik
Edi Pastrovicchio

Klasa: 022-06/18-01/119
Ur.broj: 2171-02-18-1
Bale, 06.lipnja 2018.
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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, 18/13, 137/15, 123/17 ) i
članka 9. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale
broj 07/17) Općinsko vijeće Općine Bale 7. lipnja 2018. donosi:
ODLUKU
o prodaji nekretnina
Članak 1.
Izlažu se prodaji putem javnog natječaja nekretnine u k.o. Bale :
1. k.č.4268/3 k.o.Bale, površine 735m2
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 379.186,50 kn
2. k.č.467/6 Z površine 173m2 i k.č.4299 površine 227 m2 sve k.o.Bale, ukupne
površine 400 m2
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 191.620,00 kn

Članak 2.
Nekretnina se izlažu prodaji sukladno uvjetima i po postupku utvrđenom odredbama Odluke o
gospodarenju nekretninama Općine Bale.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 021-05/18-01/40
Ur.broj: 2171/02-18-1
Bale, 7. lipnja 2018.g.

Predsjednik:
Vedran Šetić v.r.
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Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i čl. 50. Statuta Općine
Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.01/18) Općinski načelnik Općine Bale donosi

IZMJENE PLAN PRIJMA U SLUŽBU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I VLASTITOG POGONA OPĆINE BALE
ZA 2018. GODINU
I.
U Planu prijama u službu službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Bale
tijekom 2018. godine u točci IV. Dodaje se stavak koji glasi:
U Jedinstveni upravni odjel planira se prijam službenika na određeno vrijeme od 6 mjeseci
radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao uz mogućnost produženja za još 6
mjeseci.
II.
Plan prijama u službu stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a isti će se objaviti u
Službenom glasniku Općine Bale.
KLASA/CLASSE: 022-06/18-01/131
URBROJ/NUMPROT : 2171-02-18-1
Bale-Valle, 30.travnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Edi Pastrovicchio, v.r.
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Na temelju odredaba članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 25/11 i
78/15), članka 26. Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim
otvorenim parkiralištima općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale, br. 04/18) direktor
Forlanette d.o.o. uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine Bale donosi
OPĆE UVJETE
o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim
parkiralištima u općini Bale
I.Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između korisnika parkirališta i FORLANETTE
d.o.o. (u daljnjem tekstu: upravitelj parkirališta) o korištenju usluga parkiranja na javnim
otvorenim parkiralištima u općini Bale, sukladno Odluke o organizaciji, načinu naplate i
kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima općine Bale (Službeni glasnik Općine
Bale, br. 04/18).
Članak 2.
Upravitelj parkirališta je FORLANETTE d.o.o. Bale, Trg Tomaso Bembo 1, Bale,
trgovačko društvo u vlasništvu Općine Bale, koje obavlja tehničke i organizacijske poslove,
naplatu i nadzor nad parkiranjem vozila, te druge poslove na javnim parkiralištima s
naplatom, u skladu s ovlastima iz Odluke te svim propisima koji uređuju obavljanje
navedenih poslova.
Korisnikom usluge parkiranja smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji koristi javno
parkiralište pod naplatom, ili osoba koju on ovlasti da se vozilo parkira uz njegovu suglasnost
i znanje.
Korisnikom usluge parkiranja koji podliježe plaćanju dnevne parkirališne karte i korisnikom
usluge parkiranja koji podliježe plaćanju naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja, u
smislu ovih Općih uvjeta, smatra se, vlasnik vozila koji je evidentiran u evidencijama
Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila.
Vlasnik ili korisnik vozila obvezan je upravitelju parkirališta odnosno osobi koja je od
upravitelja parkirališta zadužena za nadzor naplate parkiranja (dalje u tekstu: službeni
kontrolor naplate parkiranja), dati sve potrebne podatke i dokaze o osobi koja podliježe
plaćanju dnevne parkirne karte i/ili naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja, a ukoliko to
odbije ili ukoliko osoba ne plati, vlasnik ili korisnik vozila prihvaćaju obvezu plaćanja
dnevne parkirne karte i/ili naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja.
Parkiranjem na javnom parkiralištu, korisnik usluge parkiranja zaključuje ugovor o korištenju
parkirališnog mjesta s naplatom uz korištenje parkirališne karte prihvaćajući ove Opće i
uvjete iz Odluke.
Ugovorom iz stavka 5. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak,
uništenje ili oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije propisano.
II. Način naplate parkirne karte
Članak 3.
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Korisnik usluge parkiranja može kupiti satnu ili višesatnu kartu na parkirališnom automatu,
odnosno na ovlaštenim prodajnim mjestima. Ista može biti izdana u materijaliziranom ili
nematerijaliziranom obliku, zavisno od mjesta na kojem je kupljena.
Naplata satne i višesatne karte na parkirališnom automatu podrazumijeva istodobno plaćanje
i preuzimanje parkirališne karte u materijaliziranom obliku neposredno na javnom
parkiralištu na kojem se nalazi automat.
Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu kartu, trodnevnu, tjednu, mjesečnu i
godišnju kartu u nematerijaliziranom obliku na ovlaštenim prodajnim mjestima upravitelja
parkiranja. Takva parkirna karta vrijedi za sva otvorena parkirališta s naplatom osim
parkirališta Trg La Musa.
Ovlaštena prodajna mjesta Upravitelja jesu: Galerija Ulika, Rovinjska 1, Bale i Kaštel
Bembo, Castel 1, Bale.
Članak 4.
Korisnik usluge parkiranja mora parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane
vjetrobranskog
stakla vozila.
III. Dnevna parkirališna karta
Članak 5.
Smatra se da korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom nema valjanu
parkirališnu kartu, ako:
ne plati naknadu za uslugu parkiranja;
ako vidljivo ne istakne kupljenu materijaliziranu parkirnu kartu s unutrašnje
strane vjetrobranskog stakla, a parkirnu kartu nije kupio niti u nematerijaliziranom
obliku;
prekorači vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja;
te se u tim slučajevima smatra da je isti preuzeo dnevnu parkirališnu kartu.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka korisnik usluge parkiranja plaća dnevnu parkirališnu
kartu, osim ukoliko istu po izdavanju naloga za plaćanje ne zamijeni sa zamjenskom
parkirališnom kartom, na način, u roku i pod uvjetima iz članka 6. ovih Općih uvjeta.
Pod dnevnom parkirališnom kartom podrazumijeva se karta koja vrijedi od trenutka
izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane službenog kontrolora naplate parkiranja,
do istog tog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se vrši naplata parkiranja.
Nalog za plaćanje dnevne parkirališne karte izdaje službeni kontrolor naplate parkiranja i
ostavlja ga pod brisačem vjetrobrana vozila, odnosno na odgovarajući način pričvršćuje na
vozilo. Nalog za plaćanje dnevne parkirališne karte dostavljen na način iz ovog stavka,
smatra se uredno dostavljen te kasnije oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost
dostavljanja te ne odgađa ni oslobađa korisnika usluge od plaćanja dnevne parkirališne karte.
Dnevna parkirališna karta vrijedi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne
parkirališne karte, od strane službenog kontrolora naplate parkiranja, do istog tog vremena u
prvom slijedećem danu u kojem se vrši naplata parkiranja, ukoliko ista nije zamijenjena sa
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zamjenskom parkirališnom kartom, na način, u roku i pod uvjetima iz članka 6. ovih Općih
uvjeta.
Članak 6.
Korisnik javnog parkirališta s naplatom dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti
ga do isteka vremena za koje vrijedi dnevna parkirališna karta na žiro račun upravitelja
parkirališta, na njegovo ovlaštenom prodajnom mjestu ili službenom kontroloru naplate
parkiranja.
IV. Povreda uvjeta parkiranja
Članak 7.
Korisnik usluge parkiranja obvezan je vozilo parkirati sukladno obilježenoj
prometnoj signalizaciji i
na način da koristi samo jedno parkirališno mjesto.
Ako korisnik usluge parkiranja ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenoj prometnoj
signalizaciji ili zauzima dva ili više parkirališnih mjesta, neispunjenjem činidbe sukladno
odredbama ugovora o korištenju parkirališnog mjesta s naplatom čini povredu uvjeta
parkiranja.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka korisnik usluge parkiranja odgovoran je za povredu uvjeta
parkiranja te je upravitelju parkirališta obvezan platiti iznos stvarnog troška kojeg je proizveo
postupanjem protivno svojoj obvezi iz ugovora o korištenju parkirališta (dalje u tekstu:
naknada za trošak povrede uvjeta parkiranja).
Nalog za plaćanje naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja izdaje osoba ovlaštena za
nadzor parkiranja, te ga ostavlja pod brisačem vjetrobrana vozila, odnosno ga na odgovarajući
način pričvršćuje na vozilo.
Dostavljanje naloga na način iz prethodnog stavka ovog članka smatra se urednim, te kasnije
oštećenje ili uništenje naloga nema utjecaj na valjanost dostavljanja te ne odgađa plaćanje.

Korisnik usluge parkiranja dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ga do isteka
vremena za predviđeno plaćanje troška povrede uvjeta parkiranja na žiro račun upravitelja
parkirališta, na njegovoj blagajni ili ovlaštenoj osobi za nadzor parkiranja.
Članak 8.
Ako korisnik usluge parkiranja ne postupi u roku iz članka 7. stavka 6. ovih Općih uvjeta,
upravitelj parkirališta će ga upozoriti na neizvršenu obvezu slanjem opomene na kućnu
adresu. Uz opomenu se u prilogu šalje i nalog za plaćanje.
Ako korisnik usluge parkiranja ne podmiri obveze iz stavka 1. ovoga članka u danim
rokovima, upravitelj parkirališta pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun
postupak prisilne naplate pred nadležnim tijelom.
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Članak 9.
Upravitelj parkirališta može vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika ili
korisnika vozila ako isti ne plati dnevnu parkirališnu kartu i/ili naknadu za trošak povrede
uvjeta parkiranja prvi slijedeći dan nakon isteka dviju uzastopnih dnevnih parkirnih karti
odnosno do isteka roka za plaćanje dviju naknada za trošak povrede uvjeta parkiranja.
Premješteno vozilo iz stavka 1. ovog članka može se zadržati do podmirenja dnevne
parkirališne karte i/ili naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja odnosno davanja
odgovarajućeg osiguranja naplate tražbine. Visina dnevne parkirališne karte, naknade za
trošak povrede uvjeta parkiranju i visina troškova premještanja vozila se kumuliraju.
V. Visina naknade za parkiranje
Članak 10.
Visina naknade za parkiranje vozila na javnom parkiralištu s ograničenim vremenom trajanja
parkiranja određuje se u iznosu od 4,00 kune po satu.
Visina naknade za dnevnu parkirnu kartu određuje se u iznosu od 60,00 kuna.
Visina naknade za trodnevnu parkirnu kartu određuje se u iznosu od 80,00 kuna.
Visina naknade za tjednu parkirnu kartu određuje se u iznosu od 150,00 kuna.
Visina naknade za mjesečnu parkirnu kartu određuje se u iznosu od 230,00 kuna.
Visina naknade za godišnju parkirnu kartu određuje se u iznosu od 300,00 kuna.
Visina naknade za godišnju povlaštenu kartu iznosi 150,00 kn.
Visina naknade za izgubljenu kartu iznosi 150,00 kn.
Naplata parkiranja se vrši u razdoblju od 15.06. do 15.09. i to od 07:00 do 22:00 sati.
Kupnjom trodnevne, tjedne, mjesečne i godišnje parkirne karte stječe se pravo ulaska u kamp
MON PERIN prema pravilima i kućnom redu kampa. Prilikom ulaska u kamp korisnik
kupljene parkirne karte je dužan djelatniku kampa predočiti i potvrdu o prijavi boravka u evisitor.
Kupnja trodnevne, tjedne, mjesečne i godišnje parkirne karte ne garantira parkirno
mjesto.
Svaka zloupotreba parkirne karte iz stavka 4. se kažnjava oduzimanjem karte.
VI. Povlašteni uvjeti parkiranja

Članak 11.
Uvjeti za stjecanje i korištenje povlaštene parkirališne karte određeni su Odlukom.
Pravo na kupnju povlaštene godišnje stanarske parkirne karte koja vrijedi za parkiranje u
Zoni 1, ostvaruju osobe uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
su vlasnici vozila
imaju prebivalište, odnosno sjedište u ulicama: La Grisa, Trg Tomaso Bembo, Castel,
Sant' Elena, Trg Sant Elena, Corto Bechera, Borgo, Zagrebačka, San Zuian, Pino Budicin,
Braida, Mate Balota i Porta No
nemaju dospjelog dugovanja prema Općini Bale

VII. Prijelazne i završne odredbe
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Članak 12.
Na ove Opće uvjete ishođena je prethodna Suglasnost Općinskog načelnika Općine Bale
Klasa: 022-06/18-01/118, Urbroj: 2171/02-18-01 29. svibnja 2018. godine.
Članak 13.
Opći uvjeti parkiranja objaviti će se u "Službenom Glasniku Općine Bale ״, a izvod iz istih
istaknuti će se na parkirnim automatima na parkiralištu.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom Glasniku
Općine Bale".

Upravitelj parkiranja
Direktor Forlanette d.o.o.
Irina Gobbato, v.r.
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