
S K R AĆ E N I   Z A P I S N I K 
 

41. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 22. studenog 2012. godine u velikoj 
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,15 sati.  

Prisutni vijećnici: Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, 
Martin Čotar, Patricia Antolović, Renato Kalac, prof., Stanko Mališa, Iva Rumin, Mladen Sironić, 
Dragutin Bravar i Elvis Visintin. 

Odsutni vijećnici: Mirjana Ćus. 
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Ines 

Kovačić Drndić, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, 
Boris Demark, pročelnik Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Maja Stranić 
Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Daniel Maurović, pročelnik 
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj 
Službe za unutarnju reviziju Grada Pazina, Vedran Ivančić, predsjednik Gradskog savjeta mladih 
Grada Pazina, Vinko Stihović, predsjednik HSU-a Pazin, Zdenka Turkalj - Čohilj, ravnateljica 
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Mirjam Ferenčić Banko, tajnica Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazina, Irene Jelovčić, 
samostalna upravna referentica za imovinsko pravne i opće poslove pri Upravnom odjelu za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Irenko Pilat, samostalni upravni referent pri Upravnom 
odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Edi Ćus, voditelj odsjeka za 
gospodarstvo pri Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, Anton Finderle, viši stručni 
suradnik za prosvjetu i kulturu pri Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 
Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin, Mirjam Rimanić, novinar 
„Glasa Istre“ i Darko Tumpić, novinar Istarski.hr. 

Predsjednik Gradskog vijeća, Valter Milohanić, konstatira da od 13 vijećnika sjednici 
prisustvuje njih 12, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad 
sjednice. 

Vijeće bez rasprave jednoglasno utvrđuje 
 

D N E V N I   R E D 
 

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 40. sjednice Gradskog vijeća; 
1. Pitanja vijećnika;  
2. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2011./2012.;   
3. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ za 

pedagošku godinu 2012./2013. (skraćeni);  
4. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin za školsku godinu 2011./2012. (skraćeni);   
5. Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 

2012./2013. (skraćeni); 
6. Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; 
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 

Pazina; 
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na 

području Grada Pazina; 
9. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; 
10. Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; 
11. Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2012. godinu; 

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

12. Prve (I.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad 
Pazin u 2012. godini; 
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13. Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
Grad Pazin u 2012. godini; 

14. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (I. 
čitanje); 

15. Informacija o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2011. godini;  
16. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja 

Grada Pazina.   
 

Ad – 0. 
 Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 40. sjednice Gradskog vijeća održane 18. 
listopada 2012. godine. 

Ad – 1. 
Pitanja vijećnika: 
Predsjednik Vijeća izvješćuje prisutne da su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika:    
- Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u vezi postavljanja 

spomen ploče  Nerini Feresini kod Kaštela i 
- Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračuna u vezi dugova NK Pazinke i u vezi 

požara u Industrijskoj zoni „Pazinka I“. 
 Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Renato Kalac (citirano): 
„1. Pitanje upućujem pročelniku za prostorno planiranje… gospodinu Mauroviću 

 Gospodine pročelniče može li se išta učiniti u pogledu smanjenja uznemiravanja građana 
tijekom izvršavanja redovitih zadaća djelatnika KP „Usluga“  na čišćenju gradskih trgova i ulica i 
odvoza smeća. 
 Obrazloženje: Nedavno je u ovoj vijećnici održana sjednica Mjesnog odbora Pazin proširena s 
nama, predstavnicima stanara koji stanuju u dijelu ulica u samom središtu grada (25. rujna, Bože 
Milanovića, Pristava i dr.). Premda je sastanak sazvan povodom zahtjeva ugostitelja za produženjem 
rada kafića u gradu Pazinu, veći dio građana je također izrazio svoje negodovanje ponašanjem 
djelatnika „Usluge“ kod čišćenja gradskih ulica i trgova pa i samog sakupljanja komunalnog otpada. 
Ovo se prije svega odnosi na korištenje motornih puhalica i trimera  prije 07,00 sati ujutro, ali i na 
postupanje sa kontejnerima za smeće. Nije rijedak slučaj da se kontejnerima i kantama za smeće 
postupa neprimjereno pa dolazi do njihovog oštećenja, ponegdje i do oštećenja fasada a i stvara se 
dodatna nepotrebna buka. 
 Naime čišćenje ulica i trgova i odvoz smeća počinju već u 06,00 sati (zimi) odnosno u 05,00 
sati (ljeti) pri čemu se ni najmanje ne poštuju odredbe Zakona o javnom redu i miru i Zakona o zaštiti 
od buke gdje se kao noć podrazumijeva vrijeme od 23,00 do 07,00 kada je razina dozvoljene buke do 
45 decibela, što se u konkretnom slučaju značajno premašuje. 
 Pitanje postavljam  u ime građana čiji su predstavnici nazočili spomenutom sastanku i koji 
misle kako bi Uprava KP „Usluge“ po tom pitanju trebala uvesti malo reda.“ 
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i 
„Uslugi“ d.o.o. Pazin. 

2. Pitanje upućujem  pročelnici Upravnog odjela za financije i proračun… gospođi Maji 
Stranić Grah, odnosno gradonačelniku gospodinu Krulčiću. 

Poštovani, zanima me da li i kada namjeravate ovom Gradskom vijeću uputiti na razmatranje i 
usvajanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju ugostiteljskih djelatnosti u 
gradu Pazinu? 

Obrazloženje: tijekom rujna mjeseca je skupina ugostitelja koji posluju na području grada 
Pazina uputila zahtjev za izmjenu radnog vremena kafića u dane uoči vikenda i blagdana prema kojem 
bi kafići u to vrijeme trebali raditi do 02,00.  

Obzirom da su ugostitelji podnijeli svoj zahtjev, a predstavnici stanara na proširenoj sjednici 
VMO Pazina tijekom kvalitetne i sveobuhvatne rasprave iznijeli svoje mišljenje o tome, držim kako bi 
pored ovo Vijeće trebao žurno doći prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama spomenute Odluke.“ 

Stjepan Gabrić (citirano): 
„1. Pitanje za gradonačelnika Renata Krulčića. 
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Kako stoje stvari sa izgradnjom i rekonstrukcijom školskih objekata u Pazinu, Trvižu i Starom 
Pazinu u smislu stvaranja uvjeta za rad škola u jednoj smjeni prema modelu javno-privatnog 
partnerstva? 
 Radna skupina osnovana za ove projekte je završila posao i sad me zanima koliko su stvari 
vezane za ove planove išle dalje, ima li zainteresiranih investitora i kad bi se mogao očekivati početak 
radova? 

2. Pitanje za pročelnicu Maju Stranić Grah. 
Koliko su stajale usluge agencije „Alphera“ za obavljanje poslove u talijanskom gradu Feltre 

vezano za svjetsko prvenstvo u boćanju, a koliko za obavljeni posao u Pazinu vezano za „Europsko 
prvenstvo u boćanju“ i tko je platio te usluge. 

Koliko je koštao nastup u Pazinu pjevačice Jelene Rozge isto tako vezano za boćanje u Pazinu 
i tko je platio taj nastup? 
 3. Pitanje za gradonačelnika Renata Krulčića. 
 Vidjeli smo nedavno, preciznije u četvrtak navečer 15. studenog 2012. godine da su se diljem 
Hrvatske po svim gradovima odvijala bdijenja i molitve kao potpora oslobađanju hrvatskih generala  
Ante Gotovine i Mladena Markača, te sutradan u petak 16. studenog 2012. godine proslave u mnogim 
hrvatskim gradovima povodom oslobađanja naših generala. Pitam gradonačelnika misli li da je i u 
Pazinu trebalo službeno od strane gradske vlasti napraviti slično?“ 

 
Patricia Antolović (citirano): 
„Klub vijećnika HDZ-a, nezavisne liste Valtera Milohanića i nezavisnog vijećnika Renata 

Klaca nije zadovoljan sa pisanim odgovorom gradonačelnika od 20.09.2012. godine Klase: 021-05/12-
01/43, Urbroj: 2163/01-01-01-12-4, na pitanje vijećnika Renata Kalca postavljenog na sjednici 
Gradskog vijeća dana 27.07.2012. godine. 

U točki 6. odgovora navodi se slijedeće: 
„Izraz član društva u smislu čl. 437. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima („Članovi društva 

svojom odlukom izabiru članove nadzornog odbora osim ako je posebnim  zakonom propisano da neke 
od njih imenuju zaposleni“) nije jednako Gradsko vijeće kao tijelo u čijoj je nadležnosti osnivanje 
ustanova i tvrtki sukladno Statutu Grada. Gradsko vijeće je osnivač, a član društva je Grad Pazin koji 
ima status pravne osobe kojeg zastupa Gradonačelnik. Ta je okolnost navedena u aktu o osnivanju 
trgovačkog društva. 

Nije sporno da je Grad Pazin pravna osoba što je određeno člankom 2. Statuta. 
Pravna osoba ima pravnu i poslovnu sposobnost. 
Pravna sposobnost pravne osobe znači da može biti nositelj prava i obveza a stječe se samim 

osnivanjem odnosno donošenjem Statuta. U Statutu je izražena tzv. statička volja pravne osobe, što 
znači da se u Statutu određuju njene osnovne karakteristike, cilj pravne osobe, djelatnost. 

Poslovna sposobnost je mogućnost da se vlastitim očitovanjem volje stječu prava i obaveze. 
Postavlja se pitanje kako pravna osoba može izraziti svoju volju? 
Pravna osoba svoju tzv. dinamičku volju izražava preko svojih organa odnosno tijela. Stoga 

pravna osoba preko svojih tijela postaje poslovno sposobna. 
Zato statut pravne osobe predviđa i tijela pravne osobe. Tijelo ili organ je fizička osoba ili 

skup fizičkih osoba preko kojih pravna osoba izražava svoju volju. 
Tijelo pravne osobe treba raditi u okviru statuta, pa se kada radi na takav način njegova radnja 

smatra radnjom same pravne osobe. 
Statut je člankom 19. predvidio tijela grada kao pravne osobe i to Gradsko vijeće i 

Gradonačelnika i uredio njihove ovlasti. 
 Statut Grada Pazina u članku 22. st. 1. toč. 11. jasno je propisano da osniva javne ustanove, 
trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 
djelatnosti od interesa za Grad Pazin, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i 
preoblikovanjima u skladu sa Zakonom“. 
 Gradonačelnik prema čl. 33. st. 1. Statuta „zastupa Grad Pazin i nositelj je izvršne vlasti u 
Gradu Pazinu.“ 
 Gradonačelnik je zakonski zastupnik Grada Pazina sukladno Statutu te kao takav poduzima 
pravne poslove u tuđe ime (za Grad Pazin) na osnovu ovlasti zastupanja (dao ih mu je Statut) sa 
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učinkom da prava i obaveze iz pravnog posla nastaju neposredno za zastupanoga kao da ih je sam 
poduzeo. 
 Nije sporno da je Gradsko vijeće osnivač trgovačkih društava, da kao takvo sukladno Zakonu 
o trgovačkim društvima , odabire i imenuje članove društva nadzornog odbora. 
 Takvu ovlast dala mu je i odredba članka 22. st. 1. toč. 9. Statuta prema kojoj imenuje i 
razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisima ili ovim Statutom. 
 Pogrešna je teza da iz ovlasti zakonskog zastupanja Grada, Gradonačelnik izvodi pravo 
imenovanja članova nadzornog odbora trgovačkih društava. 
 Pitanje: koliko je postupanje Gradonačelnika vezano za imenovanje člana NO IVS d.o.o. 
zakonito?“ 
 
 Maja Stranić Grah odgovara: 

- izmjena Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti u Gradu Pazinu – nakon zahtjeva ugostitelja s 
područja Grada Pazina koji traže izmjenu Odluke, Upravni odjel uputio je dopis svim Mjesnim 
odborima na području Grada (na koje se izmjene odnose) a kojim se traži njihovo mišljenje o izmjeni 
Odluke. Isto tako navedeni dopis dostavljen je i Policijskoj postaji Pazin. Do dana današnjeg mišljenje 
nije dostavio Mjesni odbor Pazin i Stari Pazin. Poznato je da su sjednice održane ali dok Mjesni odbori 
ne dostave pisano mišljenje, Upravni odjel ne može poduzimati daljnje radnje, 

- usluge agencije Alphera – agencija je prošle godine obavila usluge promocije PEUB-a u 
talijanskom gradu Feltre u sklopu godišnjeg Ugovora, tako da nije bilo dodatnih troškova, a za ovu 
godinu dostaviti će se financijski izvještaj PEUB-a u kojem će biti prezentirani svi financijski 
pokazatelji. Već je više puta rečeno da su troškovi PEUB-a podmireni iz sredstava sponzorstva i 
donacija, pa je tako plaćen i nastup pjevačice Jelene Rozga. Ukoliko vijećnik želi, može se dostaviti 
pisani odgovor bez obzira što će se dostaviti financijski izvještaj PEUB-a 

 
Stjepan Gabrić navodi da nije potrebno dostaviti pisani odgovor.  

 
 Renato Krulčić: 

- prije svega moli vijećnike da se makar u slučajevima kada se tako dobro pripreme pitanja 
vijećnika, ista dostave gradskoj upravi barem dan ranije ili ujutro prije sjednice Vijeća, kako bi 
nadležne službe pripremile kvalitetan, nedvosmislen i točan odgovor na pitanje, 

- pitanje vezano za smanjivanje buke prilikom čišćenja gradskih ulica i odvoza smeća 
proslijediti će se „Uslugi“ d.o.o. Pazin. Čistoća grada je na visokoj razini a to što se radi buka (ljeti se 
zbog visokih temperatura počinje raditi u 5 sati) pokušati će se uskladiti želje građana i mogućnosti 
poduzeća, 

- izmjena Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti – pročelnica Maja Stranić Grah dala je kvalitetan 
odgovor. Ukoliko se ukaže potreba za izmjenom i dopunom Odluke tada će ista biti prezentirana 
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje, 

- objekti javno-privatnog partnerstva – nakon što je radni tim odradio pripremne radnje za 
izgradnju škole na Starom Pazinu, rekonstrukciju matične škole u Pazinu i dogradnju škole u Trvižu, u 
skladu sa utvrđenim smjernicama, pristupilo se natječaju za dobavu idejnih rješenja koja su potrebna 
za iznalaženje javnog partnera. U ovom trenutku ugovori su potpisani tako da će se kompletna 
dokumentacija uputiti Agenciji za javno-privatno partnerstvo, odnosno Centru za investicije i 
energetsku učinkovitost, 

- prema njegovim saznanjima, u Gradu Pazinu bilo je organizirano bdijenje kao potpora 
oslobađanju generala Ante Gotovine i Mladena Markača i to sa strane nekih udruga i institucija i sa 
strane nekih članova Gradskog vijeća. On osobno je kod kuće zapalio svijeću i molio se za 
oslobađanje generala. To je ono što on može učiniti a svatko neka učini što smatra za potrebnim u 
takvim trenucima. Kao što je gospodin Gotovina u više navrata rekao, okrenimo se budućnosti, 
zaboravimo prošlost, jer prošlost pripada povjesničarima a gledajmo prema budućnosti koja pripada 
nama i koju sami stvaramo, 
 - imenovanje članova nadzornih odbora – na već dostavljeni pisani odgovor dodaje da je 
Trgovački sud uz potvrđivanje članova nadzornih odbora provjeravao i zakonitost akata, tako da im je 
na  njihovo traženje dostavljen Statut Grada Pazina i svi pravilnici i poslovnici o radu. Nakon provjere 
zakonitosti akata, Trgovački sud je donio Rješenje o imenovanju članova nadzornih odbora. Dok je na 
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snazi Zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim je utvrđeno da samo Gradonačelnik odgovara za 
zakonitost rada svih institucija uključujući i one koje su u suvlasništvu Grada Pazina, što znači da se 
odgovornost ne odnosi na Vijeće, vijećnike ili na predsjednika Vijeća, do tada će gradonačelnik 
odlučivati o tim stvarima. Isto tako, nedvosmislen je novi prijedlog Zakona o jedinicama lokalne 
samouprave (govori u prilog tome što je sada rekao) koji jasno i nedvosmisleno regulira ovlasti 
gradonačelnika što do sada nije bilo baš tako. 

 
Ad – 2. 

Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ u pedagoškoj godini 2011./2012. u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 10. listopada 2012. godine s preporukom da se osiguraju uvjeti za zapošljavanje 
logopeda u punom radnom vremenu za potrebe Dječjeg vrtića i Osnovne škole Vladimira Nazora 
Pazin. 

Ad – 3. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa odgojno-
obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ za pedagošku godinu 2012./2013. (skraćeni) u tekstu kako 
je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. listopada 2012. godine. 
 

Ad – 4. 
Vijeće sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin 

Bravara) donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada 
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2011./2012. (skraćeni) u tekstu kako je to 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 12. studenog 2012. godine. 
 

Ad – 5. 
Vijeće sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik 

Dragutin Bravara) donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i program rada Osnovne škole 
Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2012./2013. (skraćeni) u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 12. studenog 2012. godine. 
 

Ad – 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta 
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin. 
 

Ad – 7. 
 Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina i  

Zaključak kojim je Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo Odluku o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina kao privremeno i nužno rješenje do 
iznalaženja optimalnog rješenja održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina. 
 Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo da u skladu 
sa Zaključkom poduzme sve radnje a prema potrebi predloži donošenje nove Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Grada Pazina. 
 

Ad – 8. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Grada Pazina 

 
Ad – 9. 

 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu  Grada Pazina. 
 

Ad – 10. 
Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Prve (I.) izmjene  Proračuna 

Grada Pazina za 2012. godinu. 
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Ad – 11. 
Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Prve (I.) izmjene Programa 

javnih potreba Grada Pazina za 2012. godinu: 
a) u području školstva i obrazovanja, 
b) u kulturi, 
c) socijalno-zdravstvenih potreba i  
d) sporta i rekreacije. 

 
Ad – 12. 

Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Prve (I.) izmjene Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini. 
 

Ad – 13. 
Vijeće sa Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Prve (I.) izmjene 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini. 
 

Ad – 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Proračuna Grada Pazina za 
2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (I. čitanje) u tekstu kako ga je Gradskom vijeću 
dostavio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom KLASA: 400-06/12-01/111, URBROJ: 2163/01-01-
01-12-8. 

Pozivaju se vijećnici i korisnici sredstava Proračuna da amandmane na Prijedlog Proračuna 
Grada Pazina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu dostave Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin zaključno do 1. 
prosinca 2012. godine.  

Podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad 
iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži 
smanjenje drugih rashoda i izdataka prema izvorima prihoda.    

Prijedlozi o smanjenju odnosno povećanju ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret 
dodatnog zaduživanja. 

Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun da u skladu s Zaključkom 
obradi prispjele amandmane, pripremi i prema Gradonačelniku  dostavi Konačni prijedlog Proračuna 
Grada Pazina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu. 
 

U 20,25 sati sjednicu Vijeća iz opravdanih razloga napušta vijećnik Martin Čotar, pa 
predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 11 vijećnika. 
 

Ad – 15. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju gospodarstva na 
području Grada Pazina u 2011. godini od studenoga 2012. godine u tekstu kako je predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. studenog 2012. godine. 
 

Ad – 16. 
 Vijeće sa 3 glasa „ZA“, 7 glasova „PROTIV“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ nije donijelo 
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada 
Pazina.  

 
 Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 20,55 sati. 

 
KLASA: 021-05/12-01/67 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-3 
Pazin, 22. studeni 2012. 

             Predsjednik                     
                     Gradskog vijeća   

                             Valter Milohanić,v.r. 


