SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE BALE

Broj : 05/20
Bale, 24.04.2020.

Broj 05/20

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BALE

SADRŽAJ

1. Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne
zaštite na području Grada Rovinja – Rovigno, Općine Bale – Valle,
Općine Kanfanar i Općine Žminj …………………………………………………… 1
2. Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun plaće ………………………3

Broj 05/20

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BALE

Stranica

1

Temeljem članka 18. stavak 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18. i 31/20.)
i članka 50. Statuta Općine Bale -Comune di Valle („Službeni glasnik“ Općine Bale br.01/18 i 01/20) Općinsko
vijeće Općine Bale na sjednici održanoj dana 16.04.2020. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite
na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i
Općine Žminj
I.
Osniva se zajednička Koordinacija Stožera civilne zaštite, koja objedinjava postojeće Stožere civilne zaštite
Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj.
Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ove točke su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i pripadaju
istom geografskom području te dijele zajedničke rizike pa je osnivanje zajedničke Koordinacije Stožera civilne
zaštite nužno radi provedbe poslova i aktivnosti te koordiniranog djelovanja.
II.
Jedinice lokalne samouprave iz točke I. ove Odluke zajednički koordiniraju poslove i aktivnosti djelovanja
sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19).
III.
Koordinaciju Stožera civilne zaštite sačinjavaju načelnici i zamjenici načelnika postojećih Stožera civilne
zaštite.
IV.
Mjere civilne zaštite koje se odnose na građane na području djelovanja Koordinacije odnose se jedinstveno na
sve građane, uključivši i mogućnost slobodnog kretanja, unutar granica područja Koordinacije, bez izdavanja
propusnica.
V.
Ovom Odlukom potvrđuje se Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne
zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno i Općine Bale Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj, Klasa: 81001/19-01/21 od 06. travnja 2020. godine, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.
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VI.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Bale.
Ova Odluka ostaje na snazi do prestanka djelovanja sustava civilne zaštite u protuepidemijskim mjerama i
aktivnostima protiv koronavirusa (COVID-19).
KLASA/CCLASSE: 021-05/20-01/19
URBROJ/NUMPROT: 2171/02-20-1
Bale-Valle, 16.04.2020

PREDSJEDNIK
Vedran Šetić, v.r.
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Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, br. 28/10) i članka 55. Statuta Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 01/18 i 01/20), a
slijedom izvanrednih okolnosti nastalih proglašenjem epidemije koronavirusa uzrokovane virusom SARS-CoV2 (COVID-19), Načelnik Općine Bale donosi

ODLUKU
O PRIVREMENOM UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu za mjesec travanj,
svibanj i lipanj 2020. godine privremeno se utvrđuje u visini iznosa od 2.821,75 kn bruto.
Članak 2.
Službenicima i namještenicima kojima bi utvrđivanjem osnovice za obračun plaće iz članka 1. ove Odluke iznos
za isplatu plaće bio ispod zakonom propisane minimalne plaće za 2020. godinu, isplatiti će se minimalna plaća
propisana Uredbom o visini minimalne plaće („Narodne novine“ br. 109/2019).
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke privremeno se obustavlja od primjene Odluke o visini osnovice za obračun
plaće za službenike i namještenike Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 07/17 , 05/19).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Bale, a primjenjuje se za obračun
plaće za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.“

KLASA/CLASSE: 022-06/20-01/50
UR.BROJ/NUMPROT: 2171-02-20-1
Bale-Valle, 23. travnja 2020.

Načelnik:
Edi Pastrovicchio, v.r.

