
Z A P I S N I K  
 

sa 6/16. sjednice Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno održane 28. srpnja 2016. 
godine u velikoj sali Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg maršala Tita 3, s početkom 
u 18,30 sati. 

 
 Prisutni: Jadranka Andrijević, Vlado Cvitić, Davorin Flego, mr.sc. Eda Kalčić 
(prisutna od 19,30 sati), Elida Knežević, Petar Macura, Robert Mavrić, Ambretta 
Medelin, Milan Mihovilović, Sanja Naiaretto, Petar Radetić, dipl.oec., Evelina Sakić, 
Ivetta Volčić Žufić 
 Odsutni: Cinzia Ivančić, Bruno Poropat, Tomislav Sošić, Filip Šoštarić 
 Sjednici prisustvuju: Giovanni Sponza, Marino Budicin, William Uljanić, Maria 
Črnac Rocco, Mojmir Pavić, Ando Saina, Ermanno Turcinovich, Ivan Begić, Sandra 
Sošić Pivac, Edita Sošić Blažević, Milena Obrovac, Robert Lešić, Gianni Rocco, 
Marija Smolica, Evilijano Gašpić, Donald Schiozzi, Stanislava Martinis, Marko 
Paliaga, Branko Rajko, Mauricio Božić, Nada Nenadić, Marin Mihovilović, Mladen 
Milohanić  te predstavnici tiska i medija.  
 
 Zapisničar: Ines Herak  
 
 Sjednicom predsjedava Davorin Flego, predsjednik Gradskog vijeća, koji 
otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i utvrđuje da prisustvuje 12 vijećnika, potrebna 
većina za donošenje pravovaljanih odluka.  
 
 Na poziv predsjednika Gradskog vijeća, Vijeće jednoglasno, sa 12 glasova 
«za», usvaja slijedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 5/16. sjednice Gradskog vijeća, 
2. Razmatranje Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i 

agroturizma Istre od 1995.-2015.g.”,  
3. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016. 

godinu, 
4. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa rada Gradonačelnika i gradske 

uprave za 2016. godinu, 
5.  Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 

razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine, 
6.  Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju- 
 Rovigno, 
7.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivačkim pravima i 

obvezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj-
Rovigno,  

8. Prijedlozi odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno, 
9. Razmatranje informacije o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2014. i 

2015.g., 
10. Razmatranje informacije o radu Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2014. 

i  2015.g., 
11. Prijedlog Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2015. 

godinu, 



12. Izvješće o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu, 
13. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2015. godinu, 
14. Prijedlog Tabularne isprave u korist  Ernestine Bernazza Pizzaballa iz Italije, 

Torino, Pietro Mascagni 2/C, 
15. Prijedlog Zaključka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za 

prodaju  nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 09. lipnja 2016. 
godine,  

16. Prijedlog Zaključka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju 
 nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 30. lipnja 2016. godine,  
17. Prijedlog Tabularne isprave u korist trgovačkog društva Maistra d.d., Obala V. 

Nazora 6, Rovinj, 
18. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u 

općoj upotrebi. 
 

Za postavljanje vijećničkih pitanja javljaju se slijedeći vijećnici: 
 

Petar Radetić, dipl.oec.: «Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, gospodine 
gradonačelniče, zamjenici, kolegice i kolege vijećnici i ostali prisutni, dobra večer 
svima, buona sera a tutti. Moje prvo pitanje večeras odnosi se na način korištenja ili 
davanja na korištenje gradskih javnih površina i funkcioniranje komunalnog reda i 
prometa na užem području grada.  

Činjenica je da imamo odluke Gradskog vijeća o javnim površinama kao i o 
uređenju prometa na užem području grada Rovinja koje reguliraju uvjete i način 
korištenja javnih površina kao i prometovanje u pješačkim zonama grada, dok 
operativni dio provođenja odluke je u nadležnosti gradonačelnika.  
 Šetanjem gradom, pogotovo u zadnje vrijeme kako je i više turista, moglo bi se 
zaključiti da ovih odluka uopće nemamo, pogotovo kada su u pitanju zone koje su 
predviđene kao pješačke. Što se tiče korištenja javnih površina, malo je teže 
ustanoviti što je u skladu s odlukom i odobrenjem gradonačelnika, ali je činjenica da 
u nekim dijelovima ulica pješaci ne mogu hodati po nogostupima jer su zatrpani 
izloženom robom ispred trgovina koje koriste. U Careri mogu reći da toga uglavnom 
nema, sad sam prošao tamo, da se drže onog pravila iz odluke još od dvije tisuće i 
ne znam koje je bilo, 3. ili 4., gdje može i 60 cm, odnosno samo na vratima izložiti. 
Međutim se sve češće čuju prijave ugostitelja da se veličina nekih terasa mijenja 
zavisno o dobi dana. Kažem to su primjedbe koje su i meni rečene.  
 Što se prometa tiče, vidimo da imamo po rivi i na trgu kolone dostavnih vozila 
kojima vjerojatno treba omogućiti dostavu robe do nekog doba dana, ali po rivi i na 
trgu imamo parkirane automobile tokom cijelog dana, imamo vožnju motociklima u 
svim smjerovima isto tako tokom cijelog dana, a biciklima se vozi po jednosmjernim 
ulicama u suprotnom smjeru. To je izraženo naročito od Škvera pa do Trga 
brodogradilišta, znači do Multimedijalnog centra, po cijeloj toj traci, da li nije dovoljno 
obilježeno, a to je i opasno jer auto ide, obostrano se parkira, ide auto u pravom 
smjeru i biciklisti u kontra smjeru, pa bi moje pitanje bilo: «Da li svi oni koji se voze i 
parkiraju automobile, odnosno zadržavaju se duže vrijeme u pješačkoj zoni imaju za 
to odobrenja, da li se smiju u pješačkoj zoni slobodno voziti motori ili se za njih isto 
izdaju odobrenja i da li se nešto poduzima vezano za bicikliste ili se vožnja biciklima 
u pješačkoj zoni u pravilu tolerira?» To je prvo pitanje. Drugo je vezano za jednu 
peticiju, odnosno prijavu koju je podnijelo krajem lipnja 20-tak stanovnika Rovinjskog 
Sela, s područja Radovani, znači od semafora 100-tinjak metara u pravcu Sošići, sa 
lijeve strane se to nalazi, pa su zamolili ako bi priupitali iako su to predali i na policiju i 



ne znam gdje još, pa da li imaju veze s time ili netko može nešto po tome poduzeti, a 
odnosi se prema navodima iz teksta na buku koju stvara proizvodna tvrtka čiji se 
poslovni pogon nalazi na tom području. Navode da su kao susjedi pokušali 
razgovarati s vlasnikom, ali da isti za to nema razumijevanja, isto tako navode da 
imaju objekte uređene za izdavanje turistima, da su tu dvije, tri kuće sa bazenima i 
tako dalje i da su turisti nezadovoljni, reklamiraju i odlaze prije vremena što sigurno i 
šteti turizmu. Evo ja čisto stoga pitam: «Da li gradska uprava, da li je upoznata s tim 
problemom, odnosno je li utvrđeno da li taj problem uopće postoji?». Ako da, onda bi 
vjerojatno trebalo procijeniti i poduzeti nešto da budu svi zadovoljni, kako se ono 
kaže, vuk sit i koze na broju. Hvala lijepo.» 
 
Ando Saina: «Dobra večer svima, buona sera a tutti. Evo na Vaše pitanje imaju li svi 
odobrenja, drugačije ne bi mogli funkcionirati, znači svi koji se voze gradskom 
jezgrom imaju odobrenja, posebno automobili i dostavna vozila, motori također, jedan 
dio motocikala tu i tamo, obzirom da provodimo akcije kontrole i nema, ali to se 
sankcionira, jedna akcija je bila i upravo danas u toku dana provedena, sa 
nadležnom Policijskom postajom koja kontrolira prometovanje vozila.  

Što se tiče prometovanja bicikla, opet ćemo ponoviti ono što smo više puta 
ponavljali. Pješačka zona ne znači zabranu vožnje biciklom, pješačka zona znači 
ograničenje vožnje određenih vozila u određeno vrijeme, a bicikle se smatraju po 
zakonu još uvijek pomoćnim pješačkim sredstvima i kao takve mogu prometovati. 
Unatoč tome, u određenim ulicama se stvaraju problemi, to je činjenica, posebno na 
području Carere. Iz tog razloga su tamo i istaknuti dodatni znakovi gdje se mole 
građani, znak je zabrane prometa naravno sukladno odluci, ali je i dodan znak da se 
mole građani da bicikle guraju. To se isto odnosi na sve ostale oblike vozila koji se 
pojavljuju u današnje vrijeme koji isto po zakonu spadaju pod ta pomoćna sredstva, 
bili to električni romobili, električni skuteri, oni nekakvi dvokotači ili segway. To su 
stvari koje su u nekakvoj nedefiniranoj zoni, a isto tako i nema nadzora nad 
kretanjem takvih vozila i normalno da u jednoj velikoj pješačkoj zoni kao što je zona 
grada Rovinja, to može stvarati određene probleme u prometovanju, a s druge 
strane, ove godine znate i sami da je nadograđen sustav ulaska u pješačku zonu sa 
kamerama, tako da je minimizirana apsolutna mogućnost da se švercamo sa 
karticama. Kompjuter čita registraciju i ako niste u sustavu nema ulaska. Činjenica je 
da se u ljetnim mjesecima povećava broj turista na području grada što dovodi do 
veće gospodarske aktivnosti, do veće potrošnje, to zahtijeva veću opskrbu nego što 
je to zimi i to hoćete ili nećete stvara određenu gužvu u našem gradu. Međutim, 
pješačka zona već dugo godina funkcionira i mi smatramo da je ona dobro uređena, 
da je fleksibilna i da se mogu svi opskrbiti. I sva gospodarska aktivnost koja se 
događa i stanovnici koji tu žive, da oni mogu funkcionirati na jedan prihvatljiv način uz 
sav pritisak koji nam dolazi sa turizmom i turistima. To bi bilo po prvom pitanju.  

Iako niste direktno postavili pitanje što se tiče javnih površina, one su također 
sve dodijeljene u skladu sa gradskim odlukama. Bile to terase, bilo to izlaganje robe, 
to se kontrolira i nije moguće biti na svakom «kantunu» u svako vrijeme. Činjenica je 
da se događa se to u neko doba dana i proširi, terase se napune i traži se mjesto 
više. Zato imamo komunalno redarstvo u dvije smjene, ujutro i popodne. U 
popodnevnoj smjeni posebno se kontroliraju ugostiteljske terase i tu se onda i 
ispisuju kazne. Naravno da nije moguće pomicati goste, micati terase u to doba 
večeri kada ljudi večeraju i žele uživati, tako da se to za sad rješava mandatnim 
kaznama, prekršajnim nalozima, u skladu sa ovlastima.  



Što se tiče drugog pitanja vezanog uz peticiju mještana Rovinjskog Sela. 
Peticija je stigla u ovaj upravni odjel i čitajući je navedeno je da se radi o buci iz 
jednog gospodarskog objekta. Obzirom da je to nadležnost Sanitarne inspekcije mi 
smo odmah po primitku toga to proslijedili nadležnoj Sanitarnoj inspekciji da utvrde 
ima li navedeni objekt propisne uvjete zaštite od buke na toj lokaciji. Neke stranke su 
došle i u ured, istima se objasnilo u više navrata da je to ingerencija državne službe, 
te su isti upućeni i na neke druge načine kojima bi eventualno mogli potražiti zaštitu i 
pokušati riješiti taj problem na obostrano zadovoljstvo. O svemu je obaviješten i 
mjesni odbor u Rovinjskom Selu, znaju o čemu se radi i u čijoj je to nadležnosti. Evo, 
hvala vam.» 

 
Vlado Cvitić: «Dobra večer svima. Ja bih, ako mogu, dao odgovor gospodinu 
Radetiću u vezi prijave u Rovinjskom Selu. Meni su se mještani žalili i ja sam obavio 
razgovor s gospodinom Šuštićem u vezi toga. Prema njegovim saznanjima inspekcija 
je bila gore i razina buke je ispod dozvoljene i za to je on dobio i nalaz inspekcije. 
Danas sam opet obavio razgovor sa njime u vezi toga i on mi je potvrdio ono što mi 
je rekao pred 15 dana, a što sam ja rekao istim ljudima koji su se žalili vama u gradu. 
I to je to.» 
 
Davorin Flego: «To nije pitanje gospodine Cvitiću. Zahvaljujem gospodinu Cvitiću, a 
sebi upućujem kritiku jer nisam smio dozvoliti da dajete obrazloženje i da ne 
postavljate pitanje.» 

 
 
 

Kako više nije bilo vijećničkih pitanja, predsjednik Gradskog vijeća prelazi na 
rad sjednice.  
 
Ad – 2.  

Na poziv predsjednika Gradskog vijeća gosp. Mladen Milohanić, voditelj 

Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre daje Informaciju “Izvješće o radu 
Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2015. godine“, nakon čega 
Vijeće jednoglasno, sa 12 glasova «za», donosi 
 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Informacije “Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i 
agroturizma Istre od 1995.-2015. godine“.   

 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da se točke 3. i 4. dnevnog reda, zbog 
srodnosti spoje u izlaganju i raspravi, a da se glasa odvojeno, nakon čega Vijeće sa 
12 glasova «za», donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se prijedlog predsjednika Gradskog vijeća te se točka 3. prijedlog 
Prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu i točka 4. 
prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 
2016. godinu zbog srodnosti spajaju u izlaganju i raspravi, a glasat će se odvojeno. 



Ad – 3. i 4.  
Predsjedavajući poziva gđu. Milenu Obrovac, voditeljicu Odsjeka za proračun i 

financije da obrazloži prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Rovinja-
Rovigno za 2016. godinu te prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa rada 
Gradonačelnika i gradske uprave za 2016. godinu.  

Nakon kraće rasprave u kojoj sudjeluju Petar Radetić, dipl.oec., Giovanni 
Sponza, Milena Obrovac i Ermanno Turcinovich Vijeće sa 11 glasova «za» i 1 
glasom «suzdržan», donosi 

 
I 

Prve izmjene i dopune 
 Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu 

 
 

Vijeće sa 11 glasova «za» i 1 glasom «suzdržan», donosi 
 

II 
Prve izmjene i dopune  

Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2016. godinu 
 
 

Ad – 5. 
 Predsjednik Gradskog vijeća poziva gradonačelnika gosp. Giovannia Sponzu da 
podnese Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 
razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine.  

Nakon kraće rasprave u kojoj sudjeluju Petar Radetić, dipl.oec. i Giovanni 
Sponza, Vijeće sa 11 glasova «za» i 2 glasa «suzdržana» (u 19,30 sati došla je 
vijećnica mr.sc. Eda Kalčić), donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-
Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine 

 
 
Ad – 6. 
 Predsjedavajući poziva Ivana Begića, pročelnika Upravnog odjela za prostorno 
planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata da obrazloži prijedlog Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju-Rovigno.  
 Vijeće jednoglasno, sa 13 glasova «za», donosi 
 

ODLUKU 
 o izradi Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju-Rovigno 

 
 
Ad – 7. 
 Predsjedavajući poziva gđu. Editu Sošić Blažević iz Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti da obrazloži prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o osnivačkim pravima i obvezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i 
jaslica «Neven» Rovinj-Rovigno. 



 Vijeće sa 12 glasova «za» (za vrijeme glasanja Milan Mihovilović nije bio 
prisutan), donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivačkim pravima i obvezama spram 

predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj-Rovigno 
 
 
Ad – 8. 
 Predsjednik Gradskog vijeća poziva gđu. Jadranku Andrijević, predsjednicu 
Odbora za dodjelu nagrada i priznanja da obrazloži prijedloge odluka o dodjeli 
priznanja Grada Rovinja-Rovigno, nakon čega Vijeće sa 11 glasova «za» (za vrijeme 
glasanja Milan Mihovilović i Petar Macura nisu bili prisutni), donosi 
 

ODLUKE 
o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da se točke 9. i 10. dnevnog reda, zbog 
srodnosti spoje u izlaganju i raspravi, a da se glasa odvojeno, nakon čega Vijeće sa 
13 glasova «za», donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se prijedlog predsjednika Gradskog vijeća te se točka 9. Informacija 
o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g. i točka 10. Informacija o 
radu Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g. zbog srodnosti 
spajaju u izlaganju i raspravi, a glasat će se odvojeno. 

 
 

Ad – 9. i 10.  
Predsjedavajući poziva gosp. Marka Paliagu, direktora Komunalnog servisa 

d.o.o. i Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. da iznese Informaciju o radu Komunalnog 
servisa d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g., te Informaciju o radu Odvodnje Rovinj-
Rovigno d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g. 

 
Vijeće jednoglasno, sa 13 glasova «za», donosi 
 

I 
ZAKLJUČAK 

 o primanju na znanje Informacije o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj 
 za 2014. i 2015.g. 

 
 

Vijeće jednoglasno, sa 13 glasova «za», donosi 
 

II 
ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Informacije o radu Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj 
za 2014. i 2015.g. 



Ad – 11. 
 Predsjednik Gradskog vijeća poziva gosp. Mauricia Božića, direktora 
trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj da podnese prijedlog Izvješća poslovanja 
trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2015. godinu. 
 Vijeće jednoglasno, sa 13 glasova «za», donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o donošenju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj  

za 2015. godinu 
 
Ad – 12. 
 Predsjedavajući poziva gosp. Rocco Giannia, tajnika Sportske zajednice grada 
Rovinja-Rovigno da podnese Izvješće o radu Saveza sportova grada Rovinja-
Rovigno za 2015. godinu, nakon čega Vijeće sa 13 glasova «za», donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno 

 za 2015. godinu 
 

Ad – 13. 
 Predsjednik Gradskog vijeća poziva gosp. Branka Rajka, direktora trgovačkog 

društva «Valbruna sport» d.o.o. - s.r.l. Rovinj-Rovigno da podnese Izvješće o 
poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2015. godinu, nakon čega 
Vijeće sa 13 glasova «za», donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. 
za 2015. godinu 

 
Ad – 14. 
 Predsjednik Gradskog vijeća poziva gđu. Sandru Sošić Pivac iz Upravnog 
odjela za upravljanje imovinom da obrazloži prijedlog Tabularne isprave u korist  
Ernestine Bernazza Pizzaballa iz Italije, Torino, Pietro Mascagni 2/C. 

Vijeće sa 13 glasova «za», donosi 
 

TABULARNU ISPRAVU 
o priznavanju prava Ernestini Bernazza Pizzaballa 

 
 
Ad – 15. 
 Predsjednik Gradskog vijeća poziva gđu. Sandru Sošić Pivac iz Upravnog 
odjela za upravljanje imovinom da obrazloži prijedlog Zaključka o utvrđenju 
najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 
Rovinja-Rovigno od 09. lipnja 2016. godine. 

Vijeće sa 13 glasova «za», donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 09. lipnja 2016. godine 
 



Ad – 16. 
 Predsjednik Gradskog vijeća poziva gđu. Sandru Sošić Pivac iz Upravnog 
odjela za upravljanje imovinom da obrazloži prijedlog Zaključka o utvrđenju 
najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 
Rovinja-Rovigno od 30. lipnja 2016. godine. 

Vijeće sa 13 glasova «za», donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 30. lipnja 2016. godine 
 
 
Ad – 17. 
 Predsjednik Gradskog vijeća poziva gosp. Ivana Begića, pročelnika Upravnog 
odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata da obrazloži prijedlog 
Tabularne isprave u korist trgovačkog društva Maistra d.d., Obala V. Nazora 6, 
Rovinj, nakon čega Vijeće sa 13 glasova «za», donosi  
 

TABULARNU ISPRAVU  
o priznavanju prava Maistri d.d., Obala V. Nazora 6, Rovinj 

 
Ad – 18. 
 Predsjednik Gradskog vijeća poziva gđu. Sandru Sošić Pivac iz Upravnog 
odjela za upravljanje imovinom da obrazloži prijedlog Odluke o ukidanju statusa 
nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi. 

Vijeće sa 13 glasova «za», donosi 
 

ODLUKU 
o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi. 

 
Završeno u 20,43 sati. 

 
Napomena:  tonski snimak ove sjednice predstavlja sastavni dio zapisnika koji se 
  čuva u Uredu Gradskog vijeća i gradonačelnika. 
 
 
Zapisničarka          Predsjednik 
        Gradskog vijeća 
Ines Herak         Davorin Flego 


