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Stranica 1

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 dana 03. srpnja
donosi
DOPUNU OPĆIH UVJETA
o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim
parkiralištima u općini Bale

Članak 1.
U Općim uvjetima o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u
općini Bale (Službeni glasnik Općine Bale, br. 05/18) na kraju članka 10. dodaje se novi stavak
koji glasi:
Pravo na kupnju trodnevne, tjedne, mjesečne i godišnje parkirne karte imaju:
- osobe koje pružaju usluge smještaja na području općine Bale
- vlasnici kuća i stanova za odmor na području općine Bale
- gosti koji borave u smještajnim objektima na području općine Bale
Članak 2.
Opći uvjeti parkiranja objaviti će se u "Službenom Glasniku Općine Bale ״, a izvod iz istih
istaknuti će se na parkirnim automatima na parkiralištu.
Ove dopune Općih uvjeta stupaju na snagu danom donošenja.

Upravitelj parkiranja
Direktor Forlanette d.o.o.
Irina Gobbato, v.r.
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Stranica 2

Na temelju članka 7. Odluke o uključivanju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece
(„Službeni glasnik Općine Bale br.01/18.) i članka 50. Statuta Općine Bale ( Službeni glasnik
br.01/18) Načelnik Općine Bale donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije „Općina
Bale-Valle– prijatelj djece“

Članak 1.
U članku 2. Odluke o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije „Općina BaleValle– prijatelj djece“ KLASA/CLASSE: 022-06/18-01/41, UR.BROJ/NUMPROT: 2171-0218-1 od 13. ožujka 2018. ( Službeni glasnik Općine Bale br.04/18 ) a temeljem iskazane potrebe,
za predsjednika Koordinacijskog odbora imenuje se Edi Pastrovicchio- Načelnik Općine Bale, a
dosadašnja predsjednica Dragana Marinić postaje član.
Ostali članovi koordinacijskog odbora ostaju nepromijenjeni.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku
Općine Bale.
KLASA/CLASSE: 022-06/18-01/41
UR.BROJ/NUMPROT: 2171-02-18-2
Bale-Valle, 28.lipnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Edi Pastrovicchio, v.r.

