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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01,
60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 16.Odluke o
gospodarenju nekretninama (Sl.gl.01/99, 02/99, 04/04, 07/04, 08/07) i članka 2. Odluke o
načinu i uvjetima provođenja natječaja za prodaju nekretnina unutar naselja Bale, Golaš i
Krmed (Sl.gl.04/04, 05/04, 02/08) Općinsko vijeće Općine Bale na prijedlog Komisije za
provedbu natječaja Klasa: 944-01/15-01/11, Ur.broj: 2171/02-15-2 od 27.svibnja 2015.g.,
donosi:
ODLUKU
o najpovoljnijoj ponudi
I.
Najpovoljnijom ponudom u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Bale na
osnovi javnog natječaja objavljenog dana 19.svibnja 2015.g. utvrđuje se slijedeća ponuda:
1. Za nekretnine pod red.br.1 zgr.č.91 i 92 sve k.o.Bale, etaža ½ posebni dio zgrade koji
se sastoji od jedne prostorije u prizemlju, jedne prostorije na I katu i tavana sl.A TIP-a
24 u 1/1 dijelova, ponuda Maje Užarević, Borgo 32, Bale s ponuđenom
kupoprodajnom cijenom od 161.228,00 kuna.
II.
Ovlašćuje se Načelnika Općine Bale da na temelju ove odluke zaključi kupoprodajni
ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/15-01/33
Ur.bro: 2171/02-15-1
Bale, 16.06.2015.
Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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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 i 36/09), članka 40. Statuta Općine Bale (Službeni
glasnik 05/09 i 02/13), članka 16.Odluke o gospodarenju nekretninama (Sl.gl.01/99, 02/99,
04/04, 07/04, 08/07) i članka 2. Odluke o načinu i uvjetima provođenja natječaja za prodaju
nekretnina unutar naselja Bale, Golaš i Krmed (Sl.gl.04/04, 05/04, 02/08) Općinsko vijeće
Općine Bale na prijedlog Komisije za provedbu natječaja Klasa: 944-01/015-01/14, Ur.broj:
2171/02-15-2 od 15.lipnja 2015.g., donosi:
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za
prodaju i zamjenu nekretnina
Članak 1.
Najpovoljnijom ponudom u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Bale na osnovi
natječaja objavljenog dana 05.lipnja 2015.godine utvrđuje se slijedeća ponuda:
1. Za nekretninu pod red.br.1. zgr.č.288/5 k.o.Bale, u površini od 60m2, ponuda
Andrije Banić, Bartolovci, Hrvatskih branitelja 76A sa ponuđenom kupoprodajnom
cijenom od 23.618,40 kn.
2. Za nekretninu pod red.br.2. zgr.č.674 k.o.Bale, površine 1.467 m2 ponuda Damira
Peteh, Bale, Čubani 6 sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 530.500,00 kn
3. Za nekretninu pod red.br.3. zgr.č. 89/5 i zgr.č.89/6 sve k.o.Bale ponuda Remiđa
Modrušan, Bale, Borgo 20, sa ponuđenom kupoprodajnom cijenom od 45.117,20 kn
4. Za nekretnine pod red.br.4 ponuda Giankarla Župić, Pula, Benussijeva 54. Na temelju
ove Odluke izvršit će se zamjena nekretnina i to: 263/1 i k.č.263/3 sve k.o.Bale u
vlasništvu Općine Bale u površini od 605m2 i 545 m2 m2, procijenjene vrijednosti
454.000,00 kuna u zamjenu za k.č.257/2 k.o.Bale u vlasništvu Župić Giankarla u
površini od 17.770 m2, procijenjene vrijednosti 1.603.890,00 kuna. Razliku u
vrijednosti nekretnina vlasnik nekretnine ne potražuje.
5. Za nekretnine pod red.br.5. ponuda Eveline Buršić, Rovinj, A.Ferri 17. Na temelju
ove Odluke izvršit će se zamjena nekretnina i to: k.č.2615 k.o.Bale površine 271m2 u
vlasništvu Općine Bale, procijenjene vrijednosti 81.625,20 kuna u zamjenu za
k.č.2602/2 i k.č. 2610/12 sve k.o.Bale u vlasništvu Buršić Eveline u površini od
162m2 i k.č.147m2, procijenjene vrijednosti 70.367,50 kuna. Razliku u vrijednosti
nekretnina u iznosu od 11.257,70 kn Buršić Evelina obvezuje se isplatiti u roku od 15
dana od dana sklapanja ugovora o zamjeni nekretnine.
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Članak 2.
Ovlašćuje se Načelnika Općine Bale da u skladu sa ovom Odlukom i uvjetima iz
natječaja zaključi ugovor o kupoprodaji, odnosno o zamjeni nekretnina sa najpovoljnijim
ponuditeljem.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/15-01/44
Ur.broj: 2171/02-15-1
Bale, 16.06.2015
Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Temeljem članka 40. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br.05/09 i 02/13),
na sjednici održanoj dana 16.06.2015. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na Odluku o najpovoljnijem natjecatelju Klasa: 022-05/15-01/77 ,
Urbroj: 2171/02-15-1 od dana 22.svibnja 2015.godine.
2. Odluka o najpovoljnijem natjecatelju sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/15-01/34
Urbroj: 2171/02-15-1
Bale, 16.06.2015.g.

Predsjednik
Vedran Šetić
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Na temelju članka 2. i 6. Odluke o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja za osnivanje
prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim
česticama u vlasništvu općine Bale (Službeni glasnik br. 08/07) i članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) Načelnik Općine Bale donosi
ODLUKU
O 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:944-01/15-01/07, Urbroj:2171/02-15-1 od dana
30.ožujka 2015. godine, najpovoljniji natjecatelji kao u popisu u privitku.
Popis je 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 zaključiti će ugovor o ustanovljavanju
prava gradnje.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostavlja se Općinskom Vijeću na
suglasnost.

Načelnik
Edi Pastrovicchio, v.r.

Klasa: 022-05/15-01/77
Ur.broj: 2171-02-15-1
Bale, 22.svibnja 2015.
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Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), a u svezi članka 75.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07,38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), te članka 40.
Statuta Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale“05/09 i 02/13), Općinsko vijeće Općine
Bale na sjednici održanoj dana 16.06.2015. godine, donosi

ODLUKU
O izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja TP1 Skvačota

Članak 1.
Ovom se Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
TP1 Skvačota („Službeni glasnik Općine Bale“ br. 02/09, nadalje: Odluka) mijenja obuhvat
izrade predmetnog urbanističkog plana (nadalje: UPU), kao i naziv plana, koji sada glasi:
„Urbanistički plan uređenja turističkog punkta Skvačota“.
Članak 2.
Mijenja se i dopunjava članak 3. Odluke, tako da glasi:
„ UPU turističkog punkta Skvačota izrađuje se za područje obuhvata utvrđeno Prostornim
planom uređenja Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale“ br. 07/06 i 06/14, nadalje:
PPUO), u obuhvatu veličine cca 4,18 ha, a sukladno grafičkom prikazu 3.4. PPUO-a.
UPU obuhvaća dio k.č. 489/3, dio k.č. 1137, dio k.č. 1141/2, dio k.č. 1142/2, dio k.č. 1144,
dio k.č. 1143, dio k.č. 6642, te dio k.č. 1147, sve u k.o. Bale.
Unutar predmetnog obuhvata UPU-a, PPUO-om je planiran turistički punkt – TP1 Skvačota,
s pripadajućim građevinskim područjem veličine cca 2,0 ha, te se UPU-om razrađuju planske
smjernice i uvjeti PPUO-om utvrđeni za predmetno područje.
Grafički prikaz s obuhvatom UPU-a na topografsko-katastarskoj podlozi za izradu UPU-a
sastavni je dio ove Odluke.“
Članak 3.
Ova Odluka dostaviti će se JU Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, temeljem
očitovanja Klasa: 350-03/11-02/06, Urbroj:2163/1-20-01/9-15-05 od dana 28.05.2015., te
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja – Urbanističkoj inspekciji.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Bale“.
Klasa: 021-05/15-01/36
Urbroj: 2171/02-15-1
Bale, 16.06.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka
40.Statuta Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 05/09 i 02/13), Općinsko vijeće
Općine Bale na sjednici održanoj dana 16.06.2015.godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti
Članak 1.
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti (Službeni glasnik Općine
Bale broj 09/14 ) dopunjuje se u skladu s ovom odlukom.
Članak 2.
U ZAVRŠNIM ODREDBAMA dodaje se novi članak 14.a koji glasi:
„ Na području obuhvata Plana trenutno je na snazi Urbanistički plana uređenja priobalja San
Polo - Colone - Paravia (Službeni glasnik Općine Bale br. 04/08). Odluka o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti sadržavati će odredbu o prestanku važenja
dijela Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo - Colone - Paravia (Službeni glasnik
Općine Bale br. 04/08) sadržajno obuhvaćenog Planom i njegovim prostornim obuhvatom
sukladno članku 111.Zakona.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bale.
Klasa: 021-05/15-01/35
Urbroj: 2171/02-15-1
Bale, 16.06.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka
40.Statuta Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 05/09 i 02/13), Općinsko vijeće
Općine Bale na sjednici održanoj dana 16.06.2015. godine donosi
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Čubani

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Čubani (dalje: Plan), radi
preoblikovanja prostornog rješenja i promjene namjene površina unutar područja obuhvata
Plana.
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu,
ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način
pribavljanja podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju Zahtjeve
za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi,
rokovi za izradu, te izvori financiranja izrade Plana.
Članak 3.
Nositelj izrade, odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana, je Općina Bale. Postupak
izrade i donošenja Plana vodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Bale. Odgovorna osoba je
Načelnik.
PRAVNA OSNOVA
Članak 4.
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana dana je člankom 86. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13).
Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
(»Narodne novine« broj 106/98., 39/04., 45/04. - ispr. 163/04.).
OBUHVAT PLANA
Članak 5.
Područje koje je predmet ovoga Plana utvrđuje se ovom Odlukom i jednako je obuhvatu
centralnog dijela građevinskog područja naselja Čubani (dio statističkog naselja Bale)
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utvrđenog Prostornim planom Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale broj 07/06 i 06/14),
veličine 4,89 ha.
RAZLOG DONOŠENJA PLANA
Članak 6.
Razlog za donošenje predloženog Plana je u omogućavanju privođenja namjeni i stvaranje
preduvjeta za uređenje cjelovitog građevinskog područja naselja Čubani, čime će se
istovremeno pridonijeti uređenju cjelokupnog područja Općine Bale.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 7.
Područje za koje se izrađuje Plan čini centralni dio građevinskog područja naselja Čubani
ukupne površine 4,89ha, od čega je 1,65ha izgrađeni dio građevinskog područja.
Područje koje je predmet ovog Plana opremljeno je infrastrukturom za dosadašnje potrebe.
Privođenje cjelokupnog prostora planiranoj novoj namjeni zahtijevati će preispitivanje
raspoloživih kapaciteta infrastrukture i potrebnu rekonstrukciju.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 8.
Ciljevi izrade ovoga plana su omogućavanje racionalno planiranog razvoja na svim
dijelovima Općine Bale namijenjenim za izgradnju, pa tako i na području naselja Čubani.
Plan će utvrditi raspored javnih površina i namjena za zajedničke potrebe korisnika prostora,
osigurati racionalno gospodarenje ostalim površinama u građevinskom području i odrediti
zakonom propisane lokacijske uvjete za građenje u obuhvatu Plana, te predvidjeti kapacitete i
dati tehničke mogućnosti priključivanja na infrastrukturne mreže.
Plan će se izrađivati u dvije osnovne faze, gdje će se u prvoj fazi izraditi prostorno
programska osnova, radi utvrđivanja programskih polazišta za područje obuhvata Plana, te
provjeriti mogućnosti usklađivanja interesa svih sudionika u korištenju prostora.
POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 9.
Za potrebe izrade Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga, osim prostorno
programske osnove iz članka 8. i odgovarajuće geodetske podloge za izradu Plana u mjerilu
M=1:1000, koju će pribaviti Nositelj izrade Plana. U izradi Plana će se koristiti raspoloživa
dokumentacija prostora, te podaci, planske smjernice i propisani dokumenti, koje će iz
područja svog djelokruga osigurati tijela i osobe određeni posebnim propisima.
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Za potrebe izrade Plana Nositelj izrade će stručnom izrađivaču Plana dostaviti raspoloživu
dokumentaciju prostora..

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 10.
Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač Plana.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH
SUDIONIKA U IZRADI PLANA
Članak 11.
Tijela i osobe, određeni posebnim propisima, koji za potrebe izrade Plana dostavljaju
prethodne zahtjeve, podatke, planske smjernice i propisane dokumente / u daljnjem tekstu:
Zahtjevi /, te sudjeluju u postupku izrade Plana su :
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Istarska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova
civilne zaštite
- Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Puli,
- HEP–distribucija d.o.o. Zagreb, Pogon Rovinj,
- Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Ispostava Rovinj,
- Hrvatske vode, VGO Rijeka,
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,
- Istarska županija, Županijska uprava za ceste
- Istarska županija, Zavod za prostorno uređenje
- Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
- Hrvatske šume
- Ministarstvo poljoprivrede
Primjenom članka 90. Zakona, navedena tijela i osobe pozvati će se da u roku od 30 dana
dostave Zahtjeve.
Dostavljeni Zahtjevi moraju sadržavati podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U
dostavljenim Zahtjevima moraju se navesti posebni propisi iz područja djelokruga, te odredbe
tih propisa, stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje Zahtjevi.
Ukoliko Zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da Zahtjeva nema.
Ukoliko se u tijeku izrade i donošenja Plana pojave novi Zahtjevi ili posebni uvjeti, temeljem
Zakona ili drugih posebnih zakona ili podzakonskih akata, iste će Nositelj izrade i stručni
izrađivač Plana razmotriti, te prihvatiti ili odbiti uz obrazloženje, temeljem ovog članka
Odluke.
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ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA

Članak 12.
Ovom Odlukom daju se najduži i/ili Zakonom propisani rokovi za izradu pojedinih faza u
postupku izrade i donošenja Plana:
·
·
·
·
·
·
·
·

Dostava Zahtjeva od strane tijela i osoba, određenih posebnim propisima: 30 dana od
dana zaprimanja Odluke s pozivom za dostavu Zahtjeva,
Odabir izrađivača Plana: najkasnije do dana zaprimanja Zahtjeva,
Dostava Nacrta prijedloga Plana za Javnu raspravu: najkasnije 60 dana od dana
dostave geodetske podloge, planske dokumentacije i Zahtjeva izrađivaču Plana, (30
dana za prostorno programsku osnovu i 30 dana za prijedlog)
Utvrđivanje Prijedloga za Javnu raspravu, Javni uvid: 30 dana,
Izrada Izvješća o javnoj raspravi: 15 dana od okončanja javne rasprave i javnog uvida,
Dostava Nacrta konačnog prijedloga Plana: najviše 30 dana od dostave Izvješća o
javnoj raspravi izrađivaču Plana,
Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 7 dana po proteku roka iz prethodne točke,
Donošenje Plana na Općinskom vijeću.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do produženja ili smanjenja trajanja pojedine faze, ostali
rokovi se pomiču uz obrazloženje, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze sve sukladno ovom
članku Odluke.
Rokovi određeni odredbama Zakona, ne mogu se mijenjati.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA
Članak 13.
Sredstva za izradu Plana osigurat će Općina Bale iz vlastitih izvora i Ugovorom o
sufinanciranju uređenja građevinskog zemljišta s vlasnicima zemljišta kojima to uređenje
koristi.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Nakon objave ove Odluke, Nositelj izrade će obavijestiti javnost o izradi Plana na mrežnim
stranicama Općine Bale i Istarske županije, te kroz informacijski sustav putem Hrvatskog
zavoda za prostorni razvoj.
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Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bale.
Klasa: 021-05/15-01/37
Urbroj:2171/02-15-1
Bale, 16.06.2015.
OPĆINA BALE - OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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Na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09,
55/13, 153/13 ), te članka 40.Statuta Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 05/09
i 02/13), Općinsko vijeće Općine Bale na sjednici održanoj dana 16.06.2015. godine donosi
ODLUKU
o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se područja gdje postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih
razina buke (ulice, dijelovi ulica i naselja, trgovi i druge lokacije), razlozi dozvoljenog
prekoračenja istog, te putovi dolaska i odlaska sudionika događaja.
Najviša dozvoljena razina buke na ulici, dijelovima ulice i naseljima, trgovima i drugim
lokacijama utvrđena je „Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj
ljudi rade i borave“(Narodne novine 145/2004).
Članak 2.
Dozvoljava se prekoračenje dopuštene razine buke radi zadovoljenja potreba održavanja
javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na
otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste isključivo u vrijeme održavanja
manifestacija prema Godišnjem programu manifestacija, u vremenu do najdulje 04,00 sata, i
to za sljedeće lokacije:
1. Naselje Bale, za vrijeme održavanja manifestacija na području naselja Bale
2. Naselje Golaš, za vrijeme održavanja manifestacija na području naselja Golaš
3. Naselje Krmed, za vrijeme održavanja manifestacija na području naselja Krmed
Članak 3.
„Plan manifestacija“ priprema Jedinstveni upravni odjel za tekuću godinu na temelju
prijedloga Turističke zajednice Općine Bale i zahtjeva ostalih pravnih ili fizičkih osoba koje
organiziraju manifestacije u interesu građana i turističke ponude Općine Bale.
„Plan manifestacija“ donosi Općinsko vijeće Općine Bale do 1. travnja tekuće godine.
Plan manifestacija sadrži popis svih manifestacija za tekuću godinu, mjesto održavanja
manifestacija, nositelja organizacije sa kontakt podacima, vrijeme održavanja za svaku
pojedinu manifestaciju.
Iznimno, zbog izvanrednih okolnosti, ovlašćuje se Načelnik da zaključkom izmjeni ili dopuni
Godišnji program manifestacija uz prethodnu suglasnost Turističke zajednice Općine Bale.
Svaku drugu promjenu programa nositelj je dužan prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu u
roku od 15 dana prije utvrđenog datuma odvijanja manifestacije prema Programu.
Članak 4.
Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u članku 2. ove odluke ne smije u drugim
naseljima grada prelaziti dopuštene granice.
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Članak 5.
Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događaja su svi prometni pravci, ulice i
ceste za automobile i pješake koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni znakovima ili pod
regulacijom policije, odnosno propisno označenih redara koji reguliraju promet na tom
mjestu.
Članak 6.
Nadzor nad primjenom ove Odluke obavljaju sanitarni inspektori Ureda državne uprave u
županiji kao i sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva sukladno nadležnostima iz Zakona o
sanitarnoj inspekciji.
Nadležna inspekcijska tijela iz ovlaštena su na licu mjesta poduzimati mjere ako imisija
zvuka prelazi najviše dopuštene razine utvrđene ovom odlukom, na osnovi rezultata izmjere
zvukomjerom klase I. prema HRN EN 60804.
Tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu privremeno ograničiti ili privremeno zabraniti
obavljanje određene djelatnosti pravnoj, odnosno fizičkoj osobi obrazloženom naredbom u
trajanju najdulje 8 dana.
Naredbu iz stavka 3. ovoga članka mogu izvršiti odmah, pečaćenjem uređaja, opreme,
prostorija ili na drugi pogodan način ukoliko se izmjerom buke utvrdi prekoračenje u skladu
sa stavkom 1. ovoga članka.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom Glasniku Općine
Bale«.
KLASA: 021-05/15-01/39
URBROJ: 2171/02-15-1
Bale 16.06.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
PREDSJEDNIK
Vedran Šetić, v.r.
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Na temelju članka 14.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale ( Službeni glasnik
br.05/09 i 02/13) i članka 40. Statuta općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13)
Općinsko vijeće Općine Bale na sjednici održanoj dana 16.06.2015. godine donosi:
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za provedbu natječaja za
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Bale

I.
Dužnosti predsjednika Komisije za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Općine Bale, razrješava se:
1. VLADIMIR PERIŠIĆ
II.
Za predsjednika Komisije za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu
Općine Bale, bira se:
1. ENNIO MALUSA'
III.
Mandat predsjednika Komisije za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Općine Bale traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na
redovnim izborima.
IV.
Donošenjem ovog Rješenja mijenja se Rješenje o imenovanju predsjednika i članova
Komisije za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Bale
(Službeni glasnik Općine Bale br. 03/13 )
V.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine
Bale.
Klasa: 021-05/15-01/40
Urbroj: 2171/02-15-1
Bale, 16.06.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BALE
Predsjednik
Vedran Šetić, v.r.
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