
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 

12. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 24. srpnja 2014. godine u velikoj vijećnici 
Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.  
 Prisutni vijećnici: Vesna Ivančić, Mate Jurić, Dragutin Bravar, Valter Žgrablić, dr.sc. Sandi 
Blagonić, Boris Demark, Ivica Gržinić, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić, Patricia 
Antolović i Renato Kalac, prof. 
 Odsutni vijećnici (opravdano): Mladen Sironić, Valter Milohanić i Martin Čotar.  
 Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Lucija 
Paro, predstojnica Ureda Grada, Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i 
društvene djelatnosti, Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjel za gospodarstvo, financije i 
proračun, Danel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju Grada Pazina, David Cvetko, 
predstavnik trgovačkog društva ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. Zagreb, Dragan 
Šipraka, predsjednik Uprave „Usluge“ d.o.o. Pazin, Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog 
učilišta u Pazinu, Mirjam Ferenčić Banko, Tajnica Osnovne škole Pazin, Vinko Stihović, predsjednik 
HSU-a Pazin, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Luana Benažić, 
viša stručna suradnica za tehničke poslove i projekte pri Upravnom odjelu za komunalni sustav, 
prostorno uređenje i graditeljstvo, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad 
Pazin, Mirjan Rimanić, novinar „Glasa Istre“, Branko Ljuština novinar La voce del popolo, Radio Istre 
i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula, Marina Ladavac Sertić i Dean Pamić Nefat, zainteresirani 
građani. 

Predsjednik Gradskog vijeća, Boris Demark (dalje: predsjednik Vijeća) utvrđuje da sjednici 
Vijeća od 15 vijećnika prisustvuje njih 12, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 
odlučivanje te otvara rad sjednice.  

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ utvrđuje 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća; 
2. Pitanja vijećnika; 
3. Prijedlog odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Pazina; 
4. Prijedlog odluke o osnivanju Poslovne zone Lešće; 
5. Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2013. godinu (skraćeno) sa 

izvještajima:  a) o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
grada Pazina u 2013. godini, b) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan 
prodavaonica za 2013. godinu i c) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu 
za 2013. godinu;  

6. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2013. godinu; 
7. Prijedlog prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu; 
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu; 
9. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu: 

a) školstva i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno-zdravstvenih potreba i d) sporta i 
rekreacije; 

10. Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini;  

11. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini; 

12. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za Grad Pazin u 2014. godini; 

13. Prijedlog plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina; 
14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;  
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta u 

Pazinu;  
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16. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 
osnivanjem glazbenog odjela; 

17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne 
škole Vladimira Nazora Pazin; 

18. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Pazina;  
19. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina;  
20. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina;   
21. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 

vrtić „Olga Ban“ Pazin;  
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u 

vlasništvu Grada Pazina; 
23. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu 

Pazinu; 
24. Prijedlog rješenja o neimenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. 

 
Ad – 1. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ verificira Skraćeni 
zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća od 22. svibnja 2014. godine s time da se na stranici 1. u  
stavku 6., umjesto riječi u zagradi „Odluka o izradi III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana grada Pazina“ upisuju riječi „Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Pazina“ i u skladu s time ispravi Zapisnik. 
 

Ad – 2. 
 Pitanja vijećnika. 
 Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
 Renato Kalac (citirano): 
 „Poštovani gospodina Gradonačelniče, 
 Zanima me da li je Grad Pazin pripremio dokumentaciju i aplikaciju prema fondovima vezano 
za asfaltiranje nerazvrstanih cesta prema najavljenom Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 
2014. – 20120. godine? Zanima me konkretno koje su to nerazvrstane ceste, odnosno projekti koji su u 
ovom trenutku spremni za apliciranje i kolika je vrijednost tih projekata? 
 Molim konkretan i nedvosmislen odgovor. 
 Obrazloženje: 
 Proračunom za 2014. godinu i Programom gradnje objekata i uređenja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu predviđeno je 1.100.000,00 kuna za izvođenje radova asfaltiranja 
nerazvrstanih cesta u ruralnim područjima, te dodatnih 100.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju i 
aplikaciju prema fondovima vezano za razvoj ruralne infrastrukture prema Programu ruralnog razvoja 
RH za razdoblje 2014. godine. 
 Prema najavama Grad Pazin bi u razdoblju 2014. - 2020. godine mogao po toj osnovi 
iskoristiti nešto više od 5 miliona kuna (ako sam dobro informiran). Unatoč činjenici da se kasni sa 
objavom natječaja, zanima me da li smo izradili dokumentaciju i stvorili druge uvjete za aplikaciju 
prema tim sredstvima? Da li je to Programom za 2014. godinu predviđeni iznos od 1.100.000,00 kuna 
ili nešto drugo? Zanima me također vrlo precizno o kojim se projektima, odnosno nerazvrstanim 
cestama radi i u kojoj je mjeri izvršena priprema za apliciranje?“ 
 Patricia Antolović (citirano): 
 „1. Jesu li napravljene dodatne analize kvalitete vode osim one na Zarečkom krovu i je li 
otkriven uzrok i izvor zagađenja vodotoka Pazinčice? Što se radi po pitanju sanacije fekalnog ispusta 
nizvodno od Pazinskog krova?  
 Tražim pisani odgovor. 
 2. S obzirom da je danas (24. srpnja) istekao rok za usklađenje sa Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom, zašto se nije svim građanima osiguralo kante za odvojeno odlaganje otpada? 
Zašto je potreban „pilot“ projekt u dva naselja kada je nabavka komunalne opreme za primarnu 
selekciju propisana zakonom, kada su odredbe zakona jasne i najavljeno je da neće biti odgoda i 
prijelaznih razdoblja, a sredstva se mogu nabaviti preko Fonda za zaštitu okoliša u iznosu i do 80 
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posto? S obzirom da je i ministar najavio inspekciju u kolovozu i rujnu, godinu dana od stupanja 
Zakona na snagu i moguće kazne i do 300 tisuća kuna, što se čeka s nabavkom opreme? 
 Tražim pisani odgovor.“ 
 - pitanja proslijeđena Uslugi d.o.o. Pazin i Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno 
uređenje i graditeljstvo. 
 Renato Krulčić odgovara: 
 - apliciranje dokumentacije prema fondovima vezano za asfaltiranje nerazvrstanih cesta 
(Renato Kalac) – na pitanje vijećnika teško je ovako „iz rukava“ odgovorit o kojim se to dionicama – 
cestama radi i u kojem obimu, odnosno navesti svaku dionicu poimence. Može se reći da je i 
donošenje Prostornog plana na današnjoj sjednici Vijeća jedna od pretpostavki za prijavu asfaltiranja 
nerazvrstanih cesta na određene programe, jer iste moraju biti evidentirane prostorno-planskom 
dokumentacijom što do sada nije bilo tako što će danas biti riješeno. Zatim navodi da Program ruralnih 
mjera Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. još uvijek nije definiran, tako da se u jednom 
trenutku nerazvrstane ceste mogu prijavljivati na fondove dok se u drugom trenutku te iste ceste ne 
mogu. Danas sa sobom ima nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7 koja se nalazi unutar Programa 
ruralnog razvoja a koja govori i o mogućnostima asfaltiranja nerazvrstanih cesta, međutim, kao što je 
već rekao, radi se o nacrtu Pravilnika što znači da isti još nije donesen. Vijećnik je rekao da želi točne i 
precizne podatke, međutim, ovom trenutku je skoro nemoguće sa sigurnošću i točno odredit projekte 
odnosno dionice nerazvrstanih cesta koje će se asfaltirati. U tijeku je izrada imovinsko-pravne analize 
svih nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina, tako da će one ceste koje su imovno čiste i koje su 
u skladu s Pravilnikom i  Programom ruralnog razvoja ući u programe. Što se Proračuna tiče, u dijelu 
koji se odnosi na nerazvrstane ceste iznos je korigiran jer i ako natječaj bude raspisan, to će se 
dogoditi tek početkom ili krajem rujna mjeseca a sredstva će se koristiti ako da, tek u 2015. godini. 
 - analiza vode na vodotoku Pazinčice (Patricia Antolović) – analiza vode bila je izrađena 
promptno  i tada je rečeno da će se ista raditi svakih 15 dana te da će se javnosti odmah prezentirati 
informacija o stanju vode. Inspekcijski nadzor je u nadležnosti Hrvatskih voda tako da inspektori 
obilaze područje i utvrđuju eventualne izvore zagađenja Pazinčice sa fekalnim vodama. Što se tiče 
fekalnog ispusta, o tome se odmah obavijestilo naše Komunalno poduzeće i putem Upravnog odjela 
dalo se nalog da se ispita o čemu se tu radi (ispust se dogodio nizvodno od dijela gdje je voda bila 
uzorkovana krajem lipnja odnosno početkom srpnja mjeseca),  
 - zbrinjavanje otpada i odredbe koje je propisalo Ministarstvo (Patricia Antolović) – Grad 
Pazin je jedan od prvih gradova u Istarskoj županiji pripremio i odradio Plan gospodarenja otpadom 
koji je donesen na Vijeću 17.03.2009. godine a kojim je propisan način i model gospodarenja 
otpadom. Što se tiče „pilot“ projekta, treba na jedan mjerljiv način utvrditi kako će se građani ponašati 
na tom području. Grad je naručio i aplicirao prema Fondu za zaštitu okoliša set eko otoka za sva 
naselja (do sada ih ima 27 a naručeno ih je još 72). Istina je da Fond nabavku eko otoka sufinancira sa 
80%, ali nažalost, na području Grada Pazina maksimalno sa 40% jer se postotak utvrđuje prema 
indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave (nismo u brdsko-planinskom području niti imamo 
druge posebne statuse). Što se tiče inspekcijskog nadzora, Grad Pazin je imao nadzor 10.07.2014. – 
nalaz je uredna o čemu se obavijestilo i Ministarstvo zaštite okoliša koje je poslalo nadzor i koje je 
utvrdilo da nema nepravilnosti. 

Ad – 3. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 21. 
srpnja 2014. i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. razmatrali su 
Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina te predlažu Vijeću 
da istu prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 8 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ (u 
trenutku glasovanja sjednici nije nazočna vijećnica Vesna Ivančić) donosi Odluku o donošenju II. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina. 
 

Ad – 4. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 21. 
srpnja 2014. i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. razmatrali su 
Odluku o osnivanju Poslovne zone Lešće te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 
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 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočna vijećnica Vesna Ivančić) donosi Odluku o osnivanju Poslovne zone Lešće. 
 

Ad – 5. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 21. srpnja 2014. razmatrao je 
Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2013. godinu (skraćeno) sa izvještajima:  
a) o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina u 2013. godini, 
b) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2013. godinu i c) o 
upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2013. godinu te predlaže Vijeću da iste 
prihvati. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju: 

1. Godišnjeg izvješća trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2013. godinu – skraćeni, u 
tekstu kako ga je izradio predsjednik Uprave Društva Broj: 468-3/14 od 26. lipnja 2014. godine, a 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 8. srpnja 2014. godine. 
 2. Izvješća o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada 
Pazina u 2013. godini u tekstu kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 367-1/14 od 12. svibnja 
2014. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 8. srpnja 2014. godine. 
 3. Izvješća o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2013. 
godinu u tekstu kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 465-1/14 od 2. lipnja 2014. godine, a 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 8. srpnja 2014. godine. 

 4. Izvješća o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2013. godinu u tekstu 
kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 466-1/14 od 5. lipnja 2014. godine, a Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 8. srpnja 2014. godine. 
 

Ad – 6. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 21. srpnja 2014. razmatrao je 
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2013. godinu, te predlaže Vijeću da isto 
prihvati. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o 
prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin o obavljenoj financijskoj 
reviziji Grada Pazina za 2013. godinu, KLASA: 041-01/14-02/27, URBROJ: 613-20-14-6 od 17. 
lipnja 2014. godine i Očitovanje Gradonačelnika na nalaze iz Izvješća KLASA: 470-01/14-01/03, 
URBROJ: 2163/01-01-01-14-5 od 8. srpnja 2014. godine. 
 

Ad – 7. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 21 srpnja 2014. razmatrao je 
Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu te predlaže Vijeću da iste prihvati u 
predloženom tekstu. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi I. izmjene 
Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu. 
 

Ad – 8. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 21 srpnja 2014. razmatrao je 
Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu te predlaže Vijeću da 
istu prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Odluku o izmjeni 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu. 
 

Ad – 9 (a,b,c,d,e). 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 21. srpnja 2014. godine razmatrao je Prve 
(I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu: školstva i obrazovanja, socijalno-
zdravstvenih potreba i sporta i rekreacije, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 
 Odbor za kulturu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. razmatrao je Prve (I.) izmjene 
Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u 
predloženom tekstu. 
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 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene 
Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu: a) školstva i obrazovanja i b) u kulturi. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ 
donosi Prve (I.) Izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2014. godinu (c). 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„SUZDRŽANIM“ donosi Prve (I.) Izmjene Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Pazina 
za 2014. godinu (d). 

Ad – 10. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 21. 
srpnja 2014. razmatrao je Druge (II.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da iste prihvati s prijedlogom da se 
ispravi greška u članku 3. točki 4. na način da se tekst „Šetnica 43. Istarske divizije“  ispravi  i da glasi 
„Šetnica Lakota“. Istu grešku ispraviti u tablici koja je sastavni dio obrazloženja Programa. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Druge (II.) izmjene 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini s time da 
se u članku 3. točki 4. ispravi greška tako da se umjesto teksta „Šetnica 43. Istarske divizije“  upisuje 
tekst  „Šetnica Lakota“ (ista greška ispravlja se i u tablici koja je sastavni dio obrazloženja Programa) 
 

Ad – 11. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 21. 
srpnja 2014. razmatrao je Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene 
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini. 
 

Ad – 12. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 21. 
srpnja 2014. razmatrao je Prve (I.) izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za Grad Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene 
Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom  za Grad Pazin u 2014. godini. 

 
Ad – 13. 

 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 21. 
srpnja 2014. razmatrao je Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina, te predlaže Vijeću da 
istog prihvati u predloženom tekstu. Odbor predlaže nadležnom Upravnom odjelu da definira što se 
točno podrazumijeva pod Izgradnjom manjih vodovodnih ogranaka (izvanrednih - koji nisu u Planu 
gradnje vodnih građevina i vodoopskrbnih uređaja/objekata isporučitelja vodne usluge javne 
vodoopskrbe TD ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet.) i u skladu s time predloži Gradskom vijeću 
donošenje novog akta ili izmjenu Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu 
pitkom vodom. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 8 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 3 
glasa „SUZDRŽANA“ donosi Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina s time da se 
predlaže nadležnom Upravnom odjelu da definira što se točno podrazumijeva pod Izgradnjom manjih 
vodovodnih ogranaka (izvanrednih - koji nisu u Planu gradnje vodnih građevina i vodoopskrbnih 
uređaja/objekata isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe TD ISTARSKI VODOVOD d.o.o. 
Buzet.) i u skladu s time predloži Gradskom vijeću donošenje novog akta ili izmjenu Odluke o 
priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom 
 

Ad – 14. 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. razmatrao je Odluku 
o izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu Pazina, te predlaže Vijeću da istu 
prihvati s prijedlogom da se u članku 4. prva rečenica mijenja i glasi: „U članku 5. stavci 1. i 2. 
mijenjaju se i glase:“ 
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 Odbor za kulturu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. razmatrao je Odluku o izmjenama 
Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu Pazina, te predlaže Vijeću da istu prihvati u 
predloženom tekstu. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Odluku o 
izmjenama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu s time da se u članku 4. prva 
rečenica mijenja i glasi: „U članku 5. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:“ 
 

Ad – 15. 
 Odbor za kulturu i Odbor za statut, poslovnik i upravu su na sjednicama održanim 22. srpnja 
2014. razmatrali Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog 
učilišta u Pazinu, te predlažu Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o 
davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. 
 

Ad – 16. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 21. srpnja 2014. i Odbor za statut, 
poslovnik i upravu na sjednici održanoj 22. srpnja razmatrali su Odluku o proširenju djelatnosti 
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin osnivanjem glazbenog odjela, te predlažu Vijeću da istu 
prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin Bravar) donosi Odluku o proširenju djelatnosti Osnovne škole 
Vladimira Nazora Pazin osnivanjem glazbenog odjela. 
 

Ad – 17. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 21. srpnja 2014. i Odbor za statut, 
poslovnik i upravu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. razmatrali su Prijedlog zaključka o davanju 
prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, te predlažu 
Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin Bravar) donosi Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin. 
 

Ad – 18. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 21. srpnja 2014. i Odbor za 
statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. razmatrali su Odluku o zaduživanju 
Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa SUZDRŽANA“ (u 
trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin Bravar) donosi Odluku o zaduživanju 
Grada Pazina. 

 
Ad – 19. 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. razmatrao je Izmjene 
i dopune Statuta Grada Pazina, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin Bravar) donosi Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina. 
 

 
Ad – 20. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 21. srpnja 2014. i Odbor za statut, 
poslovnik i upravu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. razmatrali su Odluku o osnivanju Savjeta 
mladih Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvatu u predloženom tekstu. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin Bravar) donosi Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Pazina. 
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Ad – 21. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 21. srpnja 2014. i Odbor za statut, 
poslovnik i upravu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. razmatrali su Odluku o izmjeni Odluke o 
načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, te predlažu Vijeću da 
istu prihvatu u predloženom tekstu. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin Bravar) donosi Odluku o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja 
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin. 
 

Ad – 22. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 21. 
srpnja 2014. i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 22. srpnja 2014. razmatrali su 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, 
te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 
 Renato Kalac podnosi amandman na prijedlog Odluke kako slijedi (citirano):  
 „AMANDMAN: Predlažem da se članak 2. Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu grada Pazina izmjeni na način da glasi „U 
članku 12. stavku 1. brojka „3“ zamjenjuje se brojkom „10“ .   
 Gradonačelnik Grada Pazina, u svojstvu predlagača akta, prihvaća amandman vijećnika te isti 
postaje sastavni dio prijedloga Odluke i o njemu se ne glasuje. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin Bravar) donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina s time da se u članku 2. umjesto brojke „3“ 
upisuje brojka „10“. 

Ad – 23. 
 Komisija za izbor i imenovanja ma sjednici održanoj 24. srpnja 2014. razmatrala je Prijedlog 
odluke o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu te predlaže Vijeću da 
istu prihvati s prijedlogom da se u Odbor imenuju: 1. STANKO DRUŽETA, Jakova Volčića 6, Pazin, 
za predsjednika, 2. JAKOV JELINČIĆ, Istarskih Narodnjaka 18, Pazin,, za zamjenika predsjednika,  
3. SERĐO RIGO, Poljoprivredne škole 4, Pazin, za člana, 4. JOSIP ŠIKLIĆ, Prolaz Jože Šurana 7, 
Pazin, za člana, 5. MILJENKO BENČIĆ, Šetalište Pazinske gimnazije 7, Pazin, za člana, 6. 
GALIJANO LABINJAN, Jurja Dobrile 22, Pazin, za člana, 7. STANKO MALIŠA, Josipa Voltića 5, 
Pazin, za člana. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin Bravar) donosi Odluku o osnivanju Odbora za imenovanje 
naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu. 
 

Ad – 24. 
 Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 14. srpnja 2014. razmatrala je Prijedlog 
rješenja o neimenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, te predlaže Vijeću da istog 
donese u predloženom tekstu. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa SUZDRŽNA (u 
trenutku glasovanja sjednici nije nazočna vijećnica Patricia Antolović) donosi Rješenje o 
neimenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu po raspisanom Natječaju za izbor i 
imenovanje  ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu od 16. siječnja 2013. godine.  
 

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća 
zaključuje rad sjednice u 19,40 sati. 
 
KLASA: 021-05/14-01/39 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5 
Pazin, 24. srpnja 2014. 

               Predsjednik                     
                        Gradskog vijeća   

                                  Boris Demark, v.r. 


