REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa :021-05/18-01/21
Urbroj: 2171/02-18-2
ZAPISNIK
sa 03.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane dana 23. ožujka 2018. godine u sjedištu
Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati .
OPĆINSKO VIJEĆE: Vedran Šetić – predsjednik, Giulio Palaziol, Fabrizio Fioretti,
Marija Orbanić, Daniela Peršić, Dragan Janko, Korana Kolić, Silvano Modrušan,
Ellen Pastrovicchio, Enzo Silvi
ODSUTNI : Ljiljana Dellabernardina
PRISUSTVUJU: Edi Pastrovicchio - Načelnik, Sandi Drandić – zamjenik Načelnika,
Irina Gobbato – Pročelnica JUO, Massimo Piutti - zamjenik Načelnika iz reda pripadnika
talijanske nacionalne manjine, Martina Šestan - zapisničar
Predsjednik pozdravlja Vijećnike, konstatira da sjednici prisustvuje 10 vijećnika,
ispričava se vijećnicima da je došlo do tehničke pogreške pri objavi materijala i da nisu
objavljene 15. i 16. točka sa dnevnog reda te su sada dostavljene. Također nije objavljena i
točka. 5 dnevnog reda i predsjednik predlaže da se izuzme iz dnevnog reda jer je dosta
složena te će se dostaviti za iduću sjednicu. Predsjednik predlaže slijedeći dnevni red :

DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa 2.sjednice Općinskog vijeća u 2018.godini
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2017. godinu
4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bale za 2017. godinu
5. Donošenje Odluke o ustrojavanju zajedničkog komunalnog i prometnog redarstva
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju dijela odluke o
najpovoljnijem natjecatelju Klasa: 022-06/18-01/45
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju dijela odluke o
najpovoljnijem natjecatelju Klasa: 022-06/18-01/46
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za
pravo građenja

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja
za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na
građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale
10. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja za
osnivanje prava građenja
11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja
12. Donošenje Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i
počasti Općine Bale
13. Informacija o darivanju uskrsnih bonova
14. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
15. Plan manifestacija za 2018.godinu
16. Vijećnička pitanja
Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 02/2017. sjednice Općinskog vijeća od 06.03.2018. godine
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 02. sjednice Općinskog Vijeća održane
06.03.2018.godine. Vijećnik Silvano Modrušan govori da je zapisnik sada u redu napisan a ne
kao prošli put skraćen i u natuknicama.
Predsjednik daje na glasovanje točku Ad. 1.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .
Ad. 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2017.godinu
Predsjednik predlaže Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2017.g. Ovim Izvješćem dat je prikaz izvršenih poslova na održavanju komunalne
infrastrukture na području Općine Bale za komunalne djelatnosti za održavanje čistoće u
dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje
nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, javna rasvjeta.
Ovim Izvješćem utvrđuje se opis poslova održavanja s iskazanim troškovima, po
djelatnostima,iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.2.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.
Ad. 3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
Predsjednik predlaže Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu. Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture utvrđeni su poslovi sa iskazanom procjenom troškova za gradnju pojedinih
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Bale za 2017. godinu za

javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu i izradu prostorno planske
dokumentacije. Ovim Izvješćem utvrđuje se popis poslova s procjenom troškova za gradnju
objekata te iskaz financijskih sredstava utrošenih za ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.3.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .
Ad.4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bale za 2017. godinu
Predsjednik predlaže Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Bale za 2017.
godinu. Predsjednik Vedran Šetić govori da je to izvješće koje se mora donijeti u skladu sa
zakonom. Prikazane su količine prikupljenog otpada prema podacima koje je dostavio
Komunalni servis Rovinj.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.4.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .
Ad. 5. Donošenje Odluke o ustrojavanju zajedničkog komunalnog
i prometnog redarstva
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o ustrojavanju zajedničkog komunalnog i prometnog
redarstva. Predsjednik Vedran Šetić govori da je Općina Bale suglasna da se obavljanje
poslova komunalnog i prometnog redarstva organizira zajednički s Općinom Kanfanar i
Općinom Žminj. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da će poslove zajedničkog komunalnog i
prometnog redarstva obavljati komunalni i prometni redar kojega će putem natječaja u službu
primiti Općina Bale. Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje koju stručnu spremu bi trebao imati
komunalni i prometni redar. Načelnik Edi Pastrovicchio odgovara da mora imati srednju
stručnu spremu. Pročelnica Irina Gobbato govori da će se na idućoj sjednici donijeti Odluka o
koeficijentu i nazivu radnog mjesta.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.5.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.
Ad. 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju dijela odluke
o najpovoljnijem natjecatelju Klasa: 022-06/18-01/45
Predsjednik predlaže Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju
dijela odluke o najpovoljnijem natjecatelju Klasa: 022-06/18-01/45. Utvrđuje se da su
temeljem raspisanog Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i
obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu općine Bale,
Klasa:944-01/16-01/64, Urbroj:2171/02-16-1 od dana 27.listopada 2016. godine za k.č.3373/3
k.o.Bale oznake S-93, izabran kao najpovoljniji natjecatelj Danijel Drandić i Nataša Makkoš.
Obzirom da je najpovoljniji natjecatelj raskinuo Ugovor o osnivanju prava građenja i to
temeljem Sporazuma o raskidu ugovora o osnivanju prava građenja Klasa:944-01/18-01/22,
Urbroj:2171/02-18-1, od 21.veljače 2018., ovjeren kod javnog bilježnika Rina Zujića pod broj

OV.1250/18., poništava se dio Odluke o najpovoljnijem natjecatelju Odluke načelnika
Općine Bale Klasa:022-05/16-01/134, Urbroj:2171-02-16-1, od 23.studenog 2016.koji se
odnosi na građevnu česticu k.č. 3373/3 površine 551 m2. Za predmetnu građevinsku česticu
ponovo će se raspisati natječaj.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.6.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.
Ad.7.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju dijela odluke
o najpovoljnijem natjecatelju Klasa: 022-06/18-01/46
Predsjednik predlaže Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju
dijela odluke o najpovoljnijem natjecatelju Klasa: 022-06/18-01/46. 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:944-01/17-01/25 , Urbroj:2171/02-17-1 od dana 05.lipnja 2017. godine za k.č.3374/18
k.o.Bale oznake S-78, izabran kao najpovoljniji natjecatelj Tanja Ranić Rovis i Bernard Rovis
iz Rovinja.
Obzirom da najpovoljniji natjecatelj nije potpisao Ugovor o osnivanju prava građenja a
proteklo je pet mjeseci od donošenja Odluke, poništava se dio Odluke o najpovoljnijem
natjecatelju Klasa: 022-05/17-01/112, Urbroj: 2171/02-17-1 od dana 16.kolovoza 2017.godine
koji se odnosi na građevnu česticu k.č.3374/14 k.o.Bale.
Za predmetnu građevinsku česticu ponovo će se raspisati natječaj
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.7.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .
Ad.8.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade
za pravo građenja
Predsjednik predlaže donošenje zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju
naknade za pravo građenja. Utvrđuje se da u skladu sa Odlukom o uvjetima i postupku
ostvarivanja prava na sufinanciranje naknade za pravo gradnje, pravo na sufinanciranje
naknade za pravo građenja imaju slijedeći natjecatelji utvrđeni kao najpovoljniji natjecatelji u
postupku javnog natječaja za osnivanje prava gradnje u iznosu prema bodovanju sukladno
odredbama Odluke:
1. Luciano i Maja Barbieri, Porta No 5, Bale, za k.č. 3373/6, 160 bodova, iznos kojeg će
plaćati godišnje iznosi 1.500,00 kn
2. Damir i Evica Bosek. St. Menegeti 2, Bale za k.č. 3372/8, 140 bodova, iznos kojeg će
plaćati godišnje iznosi 600,00 kn
3. Majid Sejdinović i Ana Užarević , Trg Sant Elena 6, Bale, za k.č. 3372/2, 145 bodova,
iznos kojeg će plaćati godišnje iznosi 750,00 kn
4. Neven i Andrea Špiranac, San Nicolo 10, Bale, za k.č. 3374/17, 170 bodova, iznos
kojeg će plaćati godišnje iznosi 500,00 kn
5. Jozo i Daniela Garić, Rovinjska 10, Bale, za k.č. 3374/16, 120 bodova, iznos kojeg će
plaćati godišnje iznosi 232,00 kn
6. Zvjezdana Krarić, San Elena 19, Bale, za k.č. 3374/14, 100 bodova, iznos kojeg će
plaćati godišnje iznosi 700,00 kn

Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje na koji način se stječe pravo na sufinanciranje
naknade za pravo građenja. Pročelnica Irina Gobbato govori da se ostvaruje na temelju
prikupljenih bodova prema općoj Odluci o sufinanciranju naknade za pravo građenja. Ako
natjecatelji imaju 90 bodova imaju pravo na 90 % popusta , ako imaju više od 100 bodova
onda imaju pravo na 99 % popusta. Vijećnik Silvano Modrušan govori da bi trebala u prilogu
biti tabela koja prikazuje te bodove . Pročelnica Irina Gobbato govori da se tabela sa svim
podacima i bodovima o sufinanciranju nalazi u privitku Odluke.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.8.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za.
Ad.9.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju
Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i
obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskoj čestici u vlasništvu
Općine Bale
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju
Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske
djelatnosti na građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale. Raspisuje se Javni natječaj za
osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na
građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale. Građevinske parcele na kojima se osniva pravo
gradnje su po namjeni stambene ili stambeno poslovne namjene.
Nositelj prava građenja dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo građenja Općini Bale u
iznosu utvrđenom u postupku Javnog natječaja - po m2/ 4 EUR-a godišnje. Naknada od 4
EUR-a po m2 određuje se na rok od 10 godina .
Javni natječaj se raspisuje za
k.č.3374/18 k.o.Bale, oznake S-78, površine 358 m2, početne naknade 10.639,76 kn
godišnje, k.č. 3373/3 k.o.Bale, oznake, S-93, površine 551 m2, početne naknade 16.375,72
kn godišnje, k.č. 3669/2, k.o.Bale, oznake S-13, površine 419 m2, početne naknade 12.452,68
kn godišnje.
Predsjednik Vedran Šetić govori da se k.č.3669/5 k.o.Bale, oznake S-14, površine 726 m2,
pod rednim brojem 4 izuzima iz Odluke za raspisivanje Javnog natječaja za osnivanje prava
građenja.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.9.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .
Ad. 10.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom natječaja
za osnivanje prava građenja
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja povodom
natječaja za osnivanje prava građenja. Najpovoljnijom ponudom po provedenom javnom
natječaju za osnivanje prava građenja Klasa: 021-05/18-01/18, Ur.broj: 2171/02-17-1 od
08.ožujka 2018.g., objavljenom na oglasnoj ploči Općine Bale, mrežnoj stranici
www.opcina.bale-valle.hr i u dnevnom listu "Glas Istre" dana 08.ožujka 2018.g. utvrđuje se
najpovoljnija ponuda:

Za nekretnine pod red.br. 1. k.č.6414/1 i k.č.6414/2 sve k.o.Bale ponuda ponuditelja MON
PERIN d.o.o. Bale, Trg La Musa 2, OIB:06374155285 sa ponuđenom godišnjom naknadom u
iznosu od 7.751,00 kuna + PDV a od trenutka početka korištenja 1,5% od ukupnog prihoda
objekta kao profitnog centra uvećano za pripadajući PDV.
Za nekretnine pod red.br.2. zgr.č.121/1 udio 88/100, zgr.č.178, zgr.č.142, zgr.č.229,
zgr.č.230, zgr.č.219/1 i zgr.č.219/2 sve k.o.Bale ponuda ponuditelja MON PERIN d.o.o. Bale,
Trg La Musa 2, OIB:06374155285 sa ponuđenom godišnjom naknadom u iznosu od 422,00
kuna+ PDV a od trenutka početka korištenja 1,5% od ukupnog prihoda objekta kao profitnog
centra uvećano za pripadajući PDV.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje koliko je bilo ponuditelja. Pročelnica Irina
Gobbato odgovara da se na javni natječaj javila samo tvrtka Mon Perin d.o.o. Vijećnik
Silvano Modrušan govori da bi prije donošenja Odluke samo postavio pitanje predsjedniku
vijeća i Načelniku da li su zatražili mišljenje povjerenstva za sukob interesa, da li su u sukobu
interesa kod donošenja Odluke. Predsjednik Vedran Šetić odgovara da nema nikakvih
poveznica sa tvrtkom Mon Perin. Pročelnica Irina Gobbato govori da nitko od vijećnika nije
povezan sa tvrtkom Mon Perin. Vijećnik Silvano Modrušan govori da nije točno već da su
Načelnik i zamjenik Načelnika članovi nadzornog odbora. Pročelnica Irina Gobbato govori da
Načelnik i zamjenik Načelnika ne donose Odluke. Silvano Modrušan postavlja pitanje tko je
pripremao Javni natječaj za davanje u zakup navedenih nekretnina. Pročelnica Irina Gobbato
govori da je ona sama pripremala cijeli Javni natječaj. Zamjenik Načelnika Sandi Drandić
govori ako se ima više od 0,5 % udjela onda da je u sukobu interesa.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.10.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za i 2 protiv 1 suzdržan .

Ad.11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava
građenja. Predsjednik Vedran Šetić govori da se natječaj raspisuje za k.č. 6415/4 k.o. Bale,
površine 2087 m2, početna godišnja naknada je 2.087,00 kn i jamčevina iznosi 100.000,00 kn.
u naravi je neizgrađeno zemljište a u svrhu izgradnje kulturno-zabavnog parka „Paleo park“.
Predmetna nekretnina je obuhvaćena Ugovorom o zakupu nekretnina Klasa:372-01/08-01/4,
Urbroj:2171/02-08-1 od 03.ožujka 2008.godine te će se po provedenom natječaju ista izuzeti
iz navedenog Ugovora dok će iznos ugovorene zakupnine ostati nepromijenjen.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje gdje se točno nalazi navedena nekretnina. Pročelnica
Irina Gobbato govori da se nalazi pored parcela koje su se dale na pravo građenja.
Vijećnik Silvano Modrušan govori da se ispravi pod točkom IV. za jamčevine jer je ostalo od
prijašnjeg natječaja.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.11.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za i 3 protiv .

Ad.12.Donošenje Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja
i počasti Općine Bale
Predsjednik predlaže Donošenje Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih
priznanja i počasti Općine Bale. Predsjednik Vedran Šetić govori da se navedena Odluka
odnosi koje počasti i priznanja Općina Bale dodjeljuje i u kojim prigodama se uručuju.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.12.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .
Ad. 13.Informacija o darivanju uskrsnih bonova
Načelnik Edi Pastrovicchio daje informaciju da će Općina Bale i ove godine povodom Uskrsa
dodijeliti poklon bonove u iznosu od 150,00 kuna svim umirovljenicima, svim osobama
starijima od 65 godina i socijalno ugroženima koji imaju neprekidno prebivalište u Općini
Bale duže od 10.godina, kojih prema evidenciji ima 270. Sredstva za uskrsne poklon bonove
osigurana su u okviru Socijalnog programa Općine Bale za 2018.godinu i iznose 40.000,00
kn. Podjela bonova vršiti će se u utorak 27.03.2018. godine dostavom na kućnu adresu a
bonovi će se moći potrošiti u trgovinama mješovitom robom u Balama po vlastitom izboru.
Ad.14.Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi

Predsjednik predlaže donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi.
Predsjednik Vedran Šetić govori da se ukida svojstvo javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br.
6614/5 k.o.Bale ukupne površine 324 m2 prema parcelacijskom elaboratu radi formiranja
građevinske čestice planske oznake M1-18, M1-17 i M1-19 izrađenom od Ureda ovlaštenog
inženjera geodezije Sonja Prica-Pereša.
Predmetna k.č.br.6614/5 k.o. Bale predstavlja dio građevinske čestice planske oznake M1-18,
M1-17 i M1-19 sukladno Detaljnom planu uređenja područja Grote.
Na navedenoj nekretnini svojstvo javnog dobra u općoj uporabi, prestaje radi provedbe
odredbi važećeg Detaljnog plana uređenja područja Grote, sukladno članku 103. Zakona o
cestama.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.14.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .
Ad. 15. Plan manifestacija za 2018.godinu
Predsjednik predlaže donošenje Plana manifestacija za 2018.godinu. Predsjednik Vedran Šetić
govori da je plan manifestacija vezan za dozvolu prekoračenja najviše dopuštene razine buke
te se iz tog razloga donosi i ujedno da se može prijaviti javni skup.
Predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje točku Ad.15.
Vijeće prihvaća sa 10 glasova Za .

Ad.16.Vijećnička pitanja
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje vezano za idejno rješenje uređenja trga la Musa da li
mora biti prihvaćen od strane općinskog vijeća. Načelnik govori da idejno rješenje ne donosi
općinsko vijeća već samo Konzervatorski odjel daje uvjete i suglasnost. Dalje Vijećnik Enzo
Silvi pita da li je raspisan natječaj za izvođenje radova za uređenje Trga la Musa. Načelnik
Edi Pastrovicchio odgovara da je natječaj u tijeku. Pročelnica Irina Gobbato govori da su se
poslali pozivi za dostavu tri ponuda.
Vijećnik Enzo Silvi govori vezano za murve koje se planiraju posaditi na trgu i misli da nisu
baš prikladne možda da bi bilo bolje da se posade masline. Načelnik gvori da masline baš nisu
za trg i govori da su krajobrazni arhitekti predložili murve.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje kolika je sveukupna investicija za uređenje trga.
Načelnik odgovara da je sveukupno oko 600.000,00 kn sa pdv-om.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje vezano za izvještaj o radu Načelnika.
Vijećnik Silvano Modrušan postavlja pitanje vezano za rasvjetu kod restorana Lav, da je
dosta u mraku. Načelnik Edi Pastrovicchio govori kada se bude kopalo za kanalizaciju da se
planira tada riješiti i javna rasvjeta za to područje. Dalje vijećnik Silvano Modrušan postavlja
pitanje za vodovod u Golašu. Načelnik Edi Pastrovicchio govori da je ponovno bio u
Vodovodu u Rovnju i da nije uspio još ništa riješiti.
Vijećnica Marija Orbanić postavlja pitanje vezano za problem interneta u Golašu. Načelnik
Edi Pastrovicchio govori da se je već kandidiralo za optičku mrežu. Načelnik je mišljenja da
bi možda najbolje bilo da se prijeđe na bežičnu mrežu jer je pitanje kada će se to riješiti.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje vezano za kuću u ulici San Zuian da je dosta urušena .
Načelnik Edi Pastrovicchio govori da ima više suvlasnika ali da će trebati nešto riješiti kako
bi se saniralo jer je dosta opasno.
Vijećnik Enzo Silvi postavlja pitanje vezano za korištenje prostorije za potrebe stranke.
Načelnik Edi Pastrovicchio odgovara da slobodno mogu doći po ključ u pisarnicu u Općinu
kada god je potrebno.

Sjednica je dovršena u 20:00 sati .
Tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika.
ZAPISNIK VODILA:

Martina Šestan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Vedran Šetić

