REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa :021-05/16-01/43
Urbroj: 2171/02-16-2

ZAPISNIK
sa 05.sjednice Općinskog vijeća Općine Bale, održane dana 25. listopada 2016.g. godine u
sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati .
OPĆINSKO VIJEĆE: Vedran Šetić - predsjednik, Sandi Drandić, Fabrizio Fioretti napustio sjednicu u 18:40, Dena Didović Erman, Daniela Peršić, Vedran Drandić,
Damir Pastrovicchio, Ljiljana Dellabernardina
ODSUTNI : Sandro Žufić, Iva Žufić Gmaz, Sanja Težak Vratović
PRISUSTVUJU: Edi Pastrovicchio - Načelnik, Irina Gobbato – Pročelnica JUO,
Martina Šestan - zapisničar
Predsjednik pozdravlja Vijećnike, konstatira da sjednici prisustvuje 8 vijećnika,
utvrđuje da nije dostavljen niti jedan prijedlog za izmjenu i dopunu Dnevnog reda i predlaže:
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa 4.sjednice Općinskog vijeća u 2016.godini
2. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Bale
za razdoblje od 2016. do 2020. godine
3. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za zamjenu nekretnina
4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o najpovoljnijim natjecateljima
za pravo gradnje
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju dijela Odluke o
najpovoljnijem natjecatelju
7. 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
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za
pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/122 Ur.broj: 2171-02-16-1
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za
pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/123 Ur.broj: 2171-02-16-1
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za
pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/124 Ur.broj: 2171-02-16-1

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za
pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/125 Ur.broj: 2171-02-16-1
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe
birača iz proračuna Općine Bale za 2016. godinu
13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
14. Zahtjev za smanjenje zakupnine poslovnog prostora ulici Pino Budicin 1 za djelatnost
cvjećarstva
15. Zahtjev za izmjenu Odluke o komunalnom doprinosu za nositelje prava građenja iz
programa „Parcele za 1 kn“
16. Informacija turističke zajednice o rezultatima turističke sezone 2016 g.
17. Vijećnička pitanja
Predsjednik daje na glasanje predloženi Dnevni red.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za.
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika sa 04 /2016. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa 04. sjednice Općinskog Vijeća.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .
Ad.2. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu
Općine Bale za razdoblje od 2016. do 2020. godine
Predsjednik predlaže donošenje Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Općine Bale za razdoblje od 2016. do 2020. godine .
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Bale donosi se za
potrebe Općine Bale. Strategija određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje
imovinom u vlasništvu Općine u razdoblju od 2016. do 2021. godine. Strategijom upravljanja
i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i
raspolaganje imovinom.
Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu
Republike Hrvatske (NN BR. 76/13) i načela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje
državnom imovinom, kao i na Program ukupnog razvoja – Strategija lokalnog razvoja Općine
Bale za razdoblje 2015-2020. (Sl.glasnik Općine Bale br. 04/15).
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.2.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .

Ad.3. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za zamjenu nekretnina
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za zamjenu nekretnina.
Po javnom natječaju za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale Klasa: 94401/16-01/47, Ur.broj: 2171/02-16-1 od 01.rujna 2016.g., objavljenom na oglasnoj ploči
Općine Bale i u dnevnom listu "Glas Istre" dana 01.rujna 2016.g. utvrđuje se:

1. Najpovoljniji ponuditelj za nekretnine iz točke 1. je: Mirjana Brkanić, Dedići 54, Zagreb,
OIB:15547417384
Na temelju ove Odluke će se izvršiti zamjena nekretnina i to:
- k.č.6536/2 k.o.Bale površine 109 m2 u dijelu 109/11490 površine u vlasništvu Općine
Bale ukupne procijenjene vrijednosti 50.482,26 kn, u zamjenu za k.č.4323 k.o.Bale
površine 24m2 u dijelu od 24/129 površine u vlasništvu Mirjane Brkanić procijenjene
vrijednosti 11.115,36 kn.
Razlika u vrijednosti nekretnina iznosi od 39.366,90 kn, dok ponuda za zamjenu iznosi
39.400,00 kn te se Mirjana Brkanić obvezuje isplatiti iznos od 39.400,00 kn u roku od 15
dana od dana sklapanja ugovora o zamjeni nekretnine.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.3.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .

Ad.4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
Predsjednik predlaže donošenje Odluke o prodaji nekretnina. Izlaže se prodaji putem
javnog natječaja nekretnine u k.o. Bale :
1. k.č.4797 k.o.Bale u 420/504 dijela,
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 199.125,00 kuna
2. k.č.3921/4 k.o.Bale, površine 85m2
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 39.525,00 kuna
3. k.č.3638/17 k.o.Bale, površine 624m2
- početni iznos kupoprodajne cijene iznosi: 290.160,00 kuna
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.4.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .

Ad.5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o najpovoljnijim
natjecateljima za pravo gradnje
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku
najpovoljnijim natjecateljima za pravo gradnje .

o

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:944-01/16-01/40, Urbroj:2171/02-16-1 od dana 01.rujna 2016. godine,
najpovoljniji natjecatelji

1. Saša Špiranac, La Grisa 12, Bale, za
cijenom 16.000,00 kn
2. Daniela Garić i Jozo Garić, Rovinjska
ponuđenom cijenom 17.000,00 kn
3. Elvis Subašić, Zadarska 27, Pula , za
cijenom 2.585,00 eura
4. Lea Kovačević Filipić, Marka Marulića
ponuđenom cijenom 13.000,00 kn

parcelu S-85, k.č. 3374/15 sa ponuđenom
10, Bale, za parcelu S-88, k.č. 3374/16 sa
parcelu S-87, k.č. 3374/14 sa ponuđenom
20, Rovinj, za parcelu S-79, k.č. 3374/7 sa

Sa najpovoljnijim ponuditeljem Općina Bale zaključiti će ugovor o ustanovljavanju prava
gradnje.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.5.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .

Ad.6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju dijela Odluke
o najpovoljnijem natjecatelju
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o poništenju
dijela Odluke o najpovoljnijem natjecatelju .
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:944-01/15-01/40, Urbroj:2171/02-15-1 od dana
10.prosinca 2015.
godine, za k.č.3374/17 k.o.Bale oznake S-89, izabrani kao najpovoljniji natjecatelji Romina
Petaros i Lovro Orešković.
Obzirom da najpovoljniji natjecatelji nisu dostavili potpisani i ovjereni Ugovor o pravu
građenja jer su odustali od istog poništava se dio Odluke o najpovoljnijem natjecatelju Klasa:
022-05/16-01/55, Urbroj: 2171/02-16-1 od dana 22.ožujka 2016.godine.koji se odnosi na
građevnu česticu k.č.3374/17 k.o.Bale.
Za predmetnu građevinsku česticu ponovno će se raspisati natječaj.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.6.
Vijeće prihvaća sa 8 glasova Za .
Ad.7. 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.3373/2 površine 658 m2 u grafičkom prilogu označene kao S-92
- k.č.3373/3, površine 551, u grafičkom prilogu označene kao S-93
- k.č.3372/3, površine 669, u grafičkom prilogu označene kao S-98
- k.č.3373/5, površine 627, u grafičkom prilogu označene kao S-99
Vijećnik Fabrizio Fioretti napustio sjednicu u 18,40 sati.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.7.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za .

Ad.8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade
za pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/122 Ur.broj: 2171-02-16-1
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o
sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/122 Ur.broj: 2171-02-16-1.
Utvrđuje se da su nositelji prava građenja Marko Srečec i Tina Srečec podnijeli zahtjev za
sufinanciranje naknade za pravo gradnje Klasa: 944-01/16-01/53 Urbroj: 2171/02-16-1 od
14.listopada 2016. godine.
Općina Bale sufinancirati će naknadu nositeljima prava građenja po sklopljenom ugovoru o
osnivanju prava građenja Klasa: 944-01/16-01/25 Urbroj: 2171/02-16-1 od 11.kolovoza
2016. godine u iznosu od 12.958,30 kn.
Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem bodovanja najpovoljnijeg natjecatelja za
osnivanje prava gradnje.
Nositelj prava gradnje dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo gradnje Općini Bale
iznosu od 1.439,82 kn.

u

Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.8.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za .

Ad.9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade
za pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/123 Ur.broj: 2171-02-16-1
Predsjednik predlaže donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o
sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/123 Ur.broj: 2171-02-16-1 .
Utvrđuje se da su nositelji prava građenja Dena Didović Erman i Roberto Erman podnijeli
zahtjev za sufinanciranje naknade za pravo gradnje Klasa: 944-01/16-01/44 Urbroj: 2171/0216-1 od 25.kolovoza 2016. godine.
Općina Bale sufinancirati će naknadu nositeljima prava građenja po sklopljenom ugovoru o
osnivanju prava građenja Klasa: 944-01/16-01/26 Urbroj: 2171/02-16-1 od 09.svibnja 2016.
godine u iznosu od 12.870,00 kn.
Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem bodovanja najpovoljnijeg natjecatelja za
osnivanje prava gradnje.
Nositelj prava gradnje dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo gradnje Općini Bale u
iznosu od 130,00 kn.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.9.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za .

Ad.10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade
za pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/124 Ur.broj: 2171-02-16-1
Predsjednik predlaže donošenje Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku
o sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/124 Ur.broj: 2171-02-16-1.
Utvrđuje se da su nositelji prava građenja Svetlana Lozančić i Željko Lozančić podnijeli
zahtjev za sufinanciranje naknade za pravo gradnje Klasa: 944-01/16-01/54 Urbroj: 2171/0216-1 od 17.listopada 2016. godine.
Općina Bale sufinancirati će naknadu nositeljima prava građenja po sklopljenom ugovoru o
osnivanju prava građenja Klasa: 944-01/16-01/27 Urbroj: 2171/02-16-1 od 09.svibnja 2016.
godine u iznosu od 9.588,60 kn.
Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem bodovanja najpovoljnijeg natjecatelja za
osnivanje prava gradnje.
Nositelj prava gradnje dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo gradnje Općini Bale u
iznosu od 4.109,40 kn.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.10.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za .

Ad.11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade
za pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/125 Ur.broj: 2171-02-16-1
Predsjednik predlaže Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o
sufinanciranju naknade za pravo građenja Klasa: 022-05/16-01/125 Ur.broj: 2171-02-16-1.
Utvrđuje se da je nositelj prava građenja Martina Mikulek podnijela zahtjev za sufinanciranje
naknade za pravo gradnje Klasa: 944-01/16-01/49 Urbroj: 2171/02-16-1 od 11.kolovoza
2016. godine.
Općina Bale sufinancirati će naknadu nositelju prava građenja po sklopljenom ugovoru o
osnivanju prava građenja Klasa: 944-01/16-01/29 Urbroj: 2171/02-16-1 od 09.svibnja 2016.
godine u iznosu od 3.241,86 kn.
Iznos sufinanciranja naknade utvrđen je temeljem bodovanja najpovoljnijeg natjecatelja za
osnivanje prava gradnje.
Nositelj prava gradnje dužan je plaćati godišnju naknadu za pravo gradnje Općini Bale u
iznosu od 9.725,58 kn.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.11.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za .
Ad.12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste
grupe birača iz proračuna Općine Bale za 2016. godinu
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava
za redovito financiranje političkih stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste
grupe birača iz proračuna Općine Bale za 2016. godinu.
Ovim se aktom raspoređuju sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i
članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Bale za
mjesece lipanj-prosinac u 2016. godinu obzirom da je došlo do promjene u omjeru članova
predstavničkog tijela podzastupljenog spola.
Za svakog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola političkim strankama
odnosno članu predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog s liste grupe
birača pripada pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog za svakog člana
predstavničkog tijela.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.12.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za .

Ad.13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Predsjednik predlaže Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi. Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine oznake k.č.6695
k.o.Bale, budući ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi jer je na površini od 27m2
izgrađen objekt (garaža) koji je u postupku legalizacije.
Temeljem ove Odluke Općinski sud u Puli, Stalna služba u Rovinju Zemljišno-knjižni
odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 6695
k.o. Bale, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Bale.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.13.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za .

Ad.14. Zahtjev za smanjenje zakupnine poslovnog prostora ulici Pino Budicin 1
za djelatnost cvjećarstva
Daniela Peršić podnijela je zahtjev za smanjenje zakupnine poslovnog prostora kojeg
koristi u ulici Pino Budicin.
Za iduće vijeće pripremiti će se Odluka o smanjenju zakupnine poslovnih prostora za
deficitarne djelatnosti.
Predsjednik otvara raspravu pa kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje na
glasovanje točku Ad.14.
Vijeće prihvaća sa 7 glasova Za .

Ad.15. Zahtjev za izmjenu Odluke o komunalnom doprinosu za nositelje prava građenja
iz programa „Parcele za 1 kn“
Nositelji prava građenja Željko Lozančić, Martina Mikulek, Marko Srečec, Dena
Didović Erman, Roberto Erman i Filip Vuković podnijeli su zahtjev za izmjenu Odluke o
komunalnom doprinosu , odnosno da im se omogući obročna otplata plaćanja komunalnog
doprinosa na tri godine. Vijećnici su mišljenja da ne bi trebalo prihvatiti zahtjev jer ne bi bilo
pravedno prema ostalim nositeljima prava građenja koji su već izgradili kuće i podmirili
komunalni doprinos.
Predsjednik daje na glasanje Zaključak o ne prihvaćanju zahtjeva za izmjenu Odluke o
komunalnom doprinosu za nositelje prava građenja iz programa „Parcele za 1 kn“.
Vijeće prihvaća sa 6 glasova Za i 1 Protiv.

Ad.16. Informacija turističke zajednice o rezultatima turističke sezone 2016 g.
Direktor Turističke zajednice Sandi Drandić prisutnim vijećnicima daje informaciju o
rezultatima turističe sezone 2016.g. Ukupni dolasci u 2016.g. iznose 43.138 što je za 10% više
nego u 2015.g. Ukupna noćenja iznose 276,329 što je povećanje za 11% u odnosu na 2015.g.
Noćenja u kampu Mon Perin sa danom 20.10.2016. pokazuju također povećanje od 10% u
odnosu na 2015.g. Noćenja u hotelu iznose 6.394 za 2016.g, povećanje za 17% naspram

2015.g. kada je bilo 5.449. Noćenja u nekomercijalnim smještajima pokazuju porast od 47%,
tj. 17.032, u odnosu na 2015. g. kada je bilo 11.546.
Do 20.10.2016. g. TZO Bale naplatila je boravišnu pristojbu u visini od 748.000,00
kn od čega 70% iznosa odnosi na prihod TZO Bale ( 523.600,00 kn), dok je ostatak
(224.400,00 kn) iznos koji je potrebno proslijediti na račun Općine Bale.
Do kraja godine potrebno je naplatiti još 16.000,00 kn. Do 20.10.2016.g. ostvaren je rast
naplaćene boravišne pristojbe od 3%. Naplatom duga do kraja godine ostvariti će se rast u
visini 20%.
Ad.17. Vijećnička pitanja
Načelnik Edi Pastrovicchio daje informaciju prisutnim vijećnicima o troškovniku za uređenje
društvenog doma u Krmedu. Do kraja godine zamijeniti će se sva vanjska stolarija.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina postavlja pitanje vezano za potpisivanje sporazuma
između Općine Bale i Zaklade Mon Perin. Načelnik govori da su se potpisali Sporazumi
između Općine Bale, Zaklade Mon Perin i deset Akademija primijenjenih i likovnih
umjetnosti iz Italije i Hrvatske. Cilj Sporazuma je unapređenje života u lokalnoj zajednici i
izrada projekta za kuće koje su u općinskom vlasništvu do građevinske dozvole.
Također je potpisan Sporazum između Općine Bale i Zaklade Mon Perin oko sudjelovanja u
organiziranju i sufinanciranju projekta „parcela za jednu kunu“.
Vijećnica Ljiljana Dellabernardina postavlja pitanje vezano za problem zajednice Talijana
Bale.
Načelnik daje infomaciju i navodi financijsku situaciju koja je trenutno u Zajednici Talijana
Bale.
Vijećnica Daniela Peršić ima primjedbu da Komunalni servis Rovinj ne prazni redovito kante
koje su namijenjene za papir i plastiku.
Sjednica je dovršena u 21:00 sati .
Tonski zapis čini sastavni dio ovog zapisnika.
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