
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
23. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 24. veljače 2011. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati.  
 
Prisutni vijećnici: Martin Čotar, Mirjana Ćus, Bruno Rabar, Stjepan Gabrić, Viktor 

Lakoseljac, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić i Renato Kalac, prof.  
Odsutni: Dragutin Bravar, Elvis Visintin, Davor Sloković, Stanko Mališa i Irina Kivela 

Ukotić. 
 

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Ivica 
Gržinić, zamjenik Gradonačelnika Grada Pazina, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Maja Stranić 
Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Boris Demark, pročelnik 
Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Daniel Maurović, pročelnik Upravnog 
odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za 
unutarnju reviziju Grada Pazina, Edi Ćus, voditelj odsjeka za gospodarstvo pri Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, financije i proračun, Anton Finderle, načelnik policijske postaje Pazin., Igor Jekić, 
predsjednik Gradskog savjeta mladih Grada Pazina, Dragan Šipraka, predsjednik Uprave Usluga 
d.o.o., Sonja Matijašić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, Vlasta Pernić, voditeljica financijsko – 
računovodstvene službe Pučkog otvorenog učilišta, Irene Jelovčić, samostalna upravna referentica za 
imovinsko pravne i opće poslove pri Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti,  
Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin, Edi Bertoša, predstavnik 
građana, Davor Šišović, novinar „Glasa Istre“, Branko Ljuština, novinar La voce del popolo, Radio 
Istre i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula i Dario Brajković, novinar Radio Pazina i IPazin-a. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća, Stjepan Gabrić, konstatira da od 13 vijećnika sjednici 

prisustvuje njih 8, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad 
sjednice.  

Vijeće jednoglasno utvrđuje 
 

D N E V N I   R E D 
 

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća; 
1. Pitanja vijećnika; 
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 31.12. 

2010. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2009. godine; 
3. Program rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. godinu; 
4. Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. godinu; 
5. Plan poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2011. godinu; 
6. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; 
7. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Pazina za katastarske općine Beram, Butoniga, 
Grdoselo, Kašćerga, Lindar, Pazin, Pazin (Zabrežani) i Zarečje; 

8. Prijedlog mreže škola na Pazinštini; 
9. Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti; 
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. (drugih) izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana grada Pazina. 
 

 
 

Ad – 0.  
 Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća održane 21. 
prosinca 2010. godine.  
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Ad – 1. 
Pitanja vijećnika: 
Predsjednik Vijeća izvješćuje da su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika i to: 
- Gradonačelnik Grada Pazina – rokovi pripreme i izgradnje POS stanova na području Grada 

Pazina te njihova lokacija (Martin Čotar), 
- Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo – uspostava 

sakupljanja, prijevoza i odlaganja građevinskog otpada koji sadrži azbest (Irina Kivela Ukotić). 
Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
Valter Milohanić podsjeća na pitanje vijećnika koje je postavio na početku mandata vezano za 

popis imovine Grada Pazina. Odgovor na postavljeno pitanje nije dobio, a vrlo je specifično tražio 
kakav odgovor želi, stoga traži da se isti dostavi što prije. 
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i 
Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 

Stjepan Gabrić: 
Citirano:„Kad će se nešto poduzeti u stvaranju minimalnog reda na ulazu prema školama za 

vrijeme sajma?“ 
Ističe da je u ovom vijećničkom mandatu dva puta govorio o navedenom problemu te da se po 

istome još ništa nije poduzelo. I dalje je problem sajmeni dan, gdje je zbog postavljenih štandova, 
ponekad za ući u parkiralište obiju škola potrebno čak 5 do 6 minuta. Ne radi se o komociji već o 
drugim problemima koji bi eventualno mogli nastati. Prije nekoliko dana je na sjednici Učiteljskog 
vijeća g. Kalac prezentirao projekt eventualne evakuacije učenika škole. Učitelji su reagirali upravo na 
sajmeni dan i tešku prohodnost prema školi toga dana. Postavlja se pitanje što bi bilo da se slučajno 
nešto dogodi na spomenuti dan i da treba intervencija hitne pomoći, vatrogasaca ili pak evakuacija 
učenika – mišljenja je da bi u toj situaciji takvo što bilo gotovo neizvedivo. Smatra da je krajnje 
vrijeme da se nešto poduzme po tom pitanju, pa makar samo u onom dijelu koji se odnosi na ulaz u 
škole iz smjera ulice Tugomila Ujčića. Ujedno smatra da bi isto tako trebalo osigurati slobodan prolaz 
i prema Vrtiću. To su tri ključne točke za koje moli da se nešto poduzme. 
- pitanje proslijeđeno Tvrtki „Usluga“ d.o.o. Pazin 

Tomislav Čubrić : 
Pitanje za Gradonačelnika i traži usmeni odgovor. 
Citirano: „Da li je Gradonačelnik upoznat s iznosima komunalne naknade za Pazinske srednje 

škole, Jurja Dobrile i Pazinski kolegij?“ 
Ne želi odgovor da je Gradsko vijeće donijelo Odluku o koeficijentima jer to zna, a isto tako 

zna da Vijeće može Odluku i mijenjati. Prilikom donošenja Odluke, vijećnici nisu mogli iskalkulirati 
cijenu za svaki prostor – vijećnici to jednostavno nisu mogli znati. Navodi da komunalna naknada za 
Srednju školu Jurja Dobrile iznosi 6.979,00 kuna mjesečno, pa kada se to izračuna na godišnjem 
nivou, dobije se iznos za koji bi se npr. moglo kupiti dosta kompjutera. Klasična gimnazija na ime 
komunalne naknade plaća preko 10.000,00 kuna mjesečno. Mišljenja je da to nije u redu. Zato pita 
Gradonačelnika što on misli o svemu tome, da li je to u redu ili je to neka greška te da li će se isto 
mijenjati ili je to namjerno napravljeno? Ako je namjerno napravljeno – zašto? Zašto obrazovanje 
mora imati koeficijent 5? 
 Čuo je neke priče, pa pita da li je točno da se tu radi o prebijanju troškova sa Klasičnom 
gimnazijom u vezi korištenja dvorane? Ima li to kakve veze s time da je navodno Klasična gimnazija 
odbila kompenzaciju pa se išlo na povećanje komunalne naknade – da li je to istina? 
 Renato Krulčić odgovara da priče o kojima govori vijećnik Čubrić nisu istinite na što je 
vijećnik odgovorio u redu, da je on krivo čuo ali da će se Odluka mijenjati. 

Renato Kalac (citirano): 
„Pitanje za pročelnika Daniela Maurovića i traži usmeni odgovor. 
Da li se i kada planira urediti ulaz na siguran način na parkiralište  kod Dječjeg vrtića „Olga 

Ban“ Pazin? Radi li se uopće na tome? 
Obrazloženje: 
Na sjednici Školskog odbora O.Š. Vladimira Nazora Pazin postavljeno je pitanje i jasno 

izražena bojazan o sigurnosti prolaska pješaka, naročito učenika kroz trotoar, obzirom da ulaz vozila  
na predmetno parkiralište ide upravo kroz odnosno preko istog tog trotoara. 

Prolaz nije ničime označen, nema pješačkog prijelaza, znakova te isti predstavlja opasnost.“ 
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Bruno Rabar (citirano): 
„Pitanje za pročelnika Daniela Maurovića i traži se pismeni odgovor. 
Koje poslove treba još odraditi da bi se ishodile lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju 

Doma za odrasle osobe i gradsku školsko sportsku dvoranu u Pazinu? 
 Da li će dozvole biti izdate tijekom  2011. godine? 
 Obrazloženje: 
 S obzirom da se o tim investicijama govori duže vrijeme, a građane Pazina zanima izgradnja 
tih kapitalnih objekata, tražim da mi se (taksativno) dostavi informacija o svim radnjama koje su do 
danas odrađene i koje još treba odraditi da bi se ishodile dozvole za gradnju ta dva objekta.“ 
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
 Daniel Maurović odgovara da je u vezi sa sigurnim ulazom na parkiralište kod Dječjeg vrtića 
razgovarano sa g. Kalcem koji je prenio stav Školskog odbora da se taj problem razmotri. Problem nije 
lako riješiti, jer se kao što je rečeno, radi o ulazu na parkiralište preko trotoara, pa se ne može ucrtati 
pješački prijelaz. Problematika se razmatra, konzultiraju se prometni stručnjaci tako da se vrlo brzo 
očekuje odgovor kako i na koji način riješiti predmetnu situaciju. 
 Renato Krulčić: 
 - odgovor na pitanje vijećnika u vezi popisa imovine Grada Pazina dostavljen je, ali će se isti 
dopuniti ako nije prezentiran popis imovine kako je to tražio vijećnik. Imovina je živa stvar, događa se 
trgovina nekretninama, zamjena i sl., tako da se ta imovina iz dana u dan mijenja. Posebno veseli što je 
22. veljače 2011. dostavljen ovjereni Ugovor o darovanju između RH i Grada Pazina kojim se Gradu 
vraća u vlasništvo zemljište na autobusnom kolodvoru, čime se imovina Grada povećala za nekoliko 
tisuća m², što će se sa zadovoljstvo uvrstiti u traženi popis. Ovom prilikom želi zahvaliti svima koji su 
bili ustrajni na rješavanju navedenog zemljišta, koje se rješava od 1995. godine, kao i onima koji su na 
bilo koji način kroz tihu diplomaciju pomogli da se predmetna imovina vrati u vlasništvo Grada 
Pazina, 
 - što se tiče komunalne naknade, Odluka je formulirana na način da se visina komunalne 
naknade određuje prema stupnju komunalne opremljenosti pojedinog područja. Kao što je svima 
poznato, utvrđeni su kriteriji  komunalne opremljenosti prema kojima su naselja svrstana u pojedine 
zone a prema istim kriterijima utvrđeni su i koeficijenti. U cjelokupnoj proceduri donošenja Odluke 
jednako je sudjelovala izvršna i predstavnička vlast. Komunalnu naknadu su srednje škole plaćale i 
prije donošenja izmjene Odluke a da li je došlo do povećanja iznosa, trenutno ne zna, ako je tada je to 
učinjeno u skladu sa važećom Odlukom. Svi imaju obavezu plaćanja komunalne naknade i koliko je 
njemu poznato, od obrazovnih institucija jedino su osnovna škola i ustanove za predškolski odgoj i 
naobrazbu oslobođene od obaveze plaćanja, dok svi ostali moraju plaćati i nitko nema povlašteni 
status. Komunalne usluge koristimo svi kao npr. javnu rasvjetu, ceste itd. Treba istaknuti da Grad 
Pazin na ime komunalnih usluga godišnje troši oko 6 milijuna kuna dok prihod po toj osnovi iznosi 
svega oko 2,4 milijuna kuna. Prema tome, moralo se izvršiti određene korekcije da se barem malo 
izbalansiraju prihodi i rashodi (u potpunosti se to nikada neće dogoditi). Manjak prihoda za pokrivanje 
troškova komunalnih usluga podmiruje se iz tekućih prihoda (porez na dohodak i ostali nenamjenski 
prihodi) i to na žalost na uštrb zdravstva, socijale, kulture i sporta, 
 - pitanje vezano uz održavanje sajma proslijediti će se upravitelju sajma – poduzeću Usluga 
d.o.o. Pazin. 
 

Ad – 2. 
Vijeće sa 7 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Martin Čotar) 

donosi Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za  razdoblje 
od 01.01. do 31.12. 2010. godine s usporednim pokazateljima za isto razdoblje 2009. uz konstataciju 
da je sigurnosno stanje na području Grada Pazina zadovoljavajuće. 

 
Ad – 3. 

Vijeće jednoglasno donosi zaključke o prihvaćanju: 
1. Programa rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. godinu u tekstu kako ga je 

izradila ravnateljica te ustanove, a Vijeću uputio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 4. veljače 
2011. godine. 
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2. Prijedloga Odbora za kulturu i vijećnika Gradskog vijeća, i od Pučkog otvorenog učilišta u 
Pazinu se očekuje: 

- da program rada i financijski plan ustanove pravovremeno dostavi Gradskom vijeću kako bi 
Vijeće program rada i financijski plan za iduću godinu donijelo u prethodnoj godini; 

- da program rada i izvještaj o radu ustanove dopuni financijskim pokazateljima za svaku 
programsku  stavku; 
 - da financijski plan i financijski izvještaj ustanove sadrže opis, strukturu vlastitih prihoda; 
 - da intenzivnije radi na iznalaženju dodatnih drugih izvora financiranja, npr. iz Europskih i 
drugih fondova. 

3. Prijedloga da se odobrena proračunska sredstva za pokriće kulturnih programa isplaćuju u 
punom  iznosu. 

 
Ad – 4. 

 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana Pučkog otvorenog 
učilišta u Pazinu za 2011. godinu u tekstu kako ga je izradila ravnateljica te ustanove, a Vijeću uputio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 4. veljače 2011. godine. 
 

 
Ad – 5. 

Vijeće sa 7 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Bruno Rabar) 
donosi Zaključak o prihvaćanju Plana poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2011. 
godinu u tekstu kako ga je Vijeću uputio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 14. veljače 2011. 
godine. 
 

Ad – 6. 
 Vijeće sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 
nazočan vijećnik Bruno Rabar) donosi Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina. 
 

Ad – 7. 
 Vijeće sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan 
vijećnik Valter Milohanić) donosi Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina. 
 

Ad – 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi Prijedlog mreže škola na Pazinštini. 
 

Ad – 9. 
 Vijeće sa 5 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ donosi Odluku o izmjeni Odluke o 
ugostiteljskoj djelatnosti s time da se članak 1. i 3. prijedloga Odluke briše, tako da članak 2. postaje 
članak 1. a članak 4. postaje članak 2. 
 

Ad – 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. (drugih) izmjena i 
dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina. 
 
 
 Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 20, 30 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/05 
URBROJ: 2163/01-03-02-11-4 
Pazin, 24. veljače 2011. 

         Predsjednik 
     Gradskog vijeća 
   Stjepan Gabrić,v.r. 


