
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
24. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 18. travnja 2011. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.  
Prisutni vijećnici: Martin Čotar, Mirjana Ćus, Bruno Rabar, Stjepan Gabrić, Viktor 

Lakoseljac, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, Renato Kalac, prof., Dragutin Bravar (u rad sjednice 
uključio se naknadno), Elvis Visintin (u rad sjednice uključio se naknadno), Davor Sloković i Irina 
Kivela Ukotić. 

Odsutni: Stanko Mališa. 
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Ines 

Kovačić Drndić, zamjenica 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, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin, Stanko Družeta, ravnatelj Osnovne škole Pazin, Vanda Livak, računovođa Škole, Iva 
Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Denis Visintin, ravnatelj Muzeja Grada Pazina, Marija 
Ivetić, muzejska savjetnica Muzeja Grada Pazina, Marijana Krbavac Žulić, ravnateljica Crvenog križa 
Pazin, Armando Lušetić, tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, 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, 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 10, 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 23. sjednice Gradskog vijeća; 
1. Pitanja vijećnika; 
2. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2010.; 
3. Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2010.; 
4. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2010.; 
5. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2010.; 
6. Izvještaj o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog 

križa Pazin za 2010.; 
7. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana  Zajednice 

sportskih udruga za 2010.; 
8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;  
9. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

Grad Pazin u 2010. godini; 
10. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

Grad Pazin u 2010. godini;  
11. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2010.; 
12. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje; 
13. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada 

Pazina; 
14. Povelja o nenasilju; 
15. Odluka o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i Općine Scanzano Jonico 

(Republika Italia); 
16. Rješenje o stalnom sastavu Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća 

mjesnih odbora na području Grada Pazina.  
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Ad – 0.  
 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ verificira Skraćeni zapisnik sa 23. 
sjednice Gradskog vijeća održane 24. veljače 2011. godine.  

 
 

Ad – 1. 
Pitanja vijećnika: 
Predsjednik Vijeća izvješćuje da je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika sa strane 

Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo – poštivanje Odluke o držanju 
kućnih ljubimaca, osobito pasa (Stanko Mališa). 

Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
Valter Milohanić(citirano): 
„Pitanje za Gradonačelnika: 
U razgovoru sa vama o proslavi 1. maja rekli ste da će Grad Pazin organizirat proslavu u 

vojarni. Da li još stojite pri tome i recite nam nešto o programu proslave.“ 
Viktor Lakoseljac (citirano): 
„Dana 5. travnja 2011. godine održano je javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš u vezi 

izgradnje drugog kraka Istarskog ipsilona – autoceste A-8 na dionici Rogovići – Tunel Učka – Matulji. 
Budući da je to veoma važno pitanje za Grad Pazin, interesira me, da li su Mjesni odbor Stari 

Pazin i Pazin raspravljali o tom pitanju i ako jesu, koje su zaključke donijeli. 
Renato Krulčić odgovara da će se proslava 1. maja organizirati u vojarni u Pazinu. Nakon 

raznih upita građana, došlo se do zaključka da mnogi još uvijek ne znaju što je sve učinjeno i kakve se 
aktivnosti odvijaju u vojarni, pa se došlo na ideju da se na tom prostoru organizira proslava. Grad 
Pazin ima izuzetnu lokaciju u centru grada gdje može organizirati takvu proslavu-druženje. Radi se o 
prostoru okruženom zelenilom, gdje se mogu organizirati razne aktivnosti – sportske, glazbene …pa 
čak i biciklističke. Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti (Ranka Šepić), dobio 
je zadatak da sa minimalnim financijskim sredstvima sa što većim angažmanom udruga koje koriste 
prostor vojarne, organizira proslavu 1. maja u Gradu Pazinu. Krajem tjedna biti će definiran Program 
aktivnosti sa navedenim udrugama koje će sudjelovati sa raznim aktivnostima – biti će sportskih 
aktivnosti, glazbenih ….i besplatnog graha. 

Daniel Maurović odgovara da je u ime Hrvatskih cesta, investitora za izgradnju državne 
autoceste A-8 (drugi krak Istarskog ipsilona), Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dobio 
zaduženje za provođenje javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš. Obzirom da dionica autoceste A-8 
prolazi kroz Grad Pazin, Općinu Cerovlje i Lupoglav, a jednim dijelom i kroz Grad Buzet, Grad Pazin 
odabran je da bude domaćin za provođenje procedure javne rasprave. Upravni odjel za komunalni 
sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša dobio je zadatak da provede operativni dio javne rasprave. 
Danas je zadnji dan za podnošenje pisanih prijedloga i primjedbi na Studiju. Svi pristigli pisani 
prijedlozi i primjedbe proslijediti će se Upravnom odjelu Istarske županije a Odjel će iste proslijediti 
Hrvatskim cestama koje će se na njih pismeno očitovati. Grad Pazin ima svoj interes, tako da su vršeni 
kontakti sa građanima. Problemi koje su građani istaknuli su buka na vijaduktu Mečari, ispusti 
oborinskih voda kod Ivoli i pitanje da li će trasa ceste ići sjeverno ili južno od postojeće. Navedene 
probleme Gradonačelnik je u ime Grada istaknuo na javnom izlaganju Studije, sa zamolbom da se isti 
dodatno razmotre i argumentiraju. Na javnom izlaganju dani su načelni odgovori a naknadno će se isti 
dostaviti pismeno. Glavni problem je buka, na što je odgovoreno da će se kod svih naselja ugraditi 
bukobrani. Da li će trasa autoceste ići sjeverno ili južno od postojeće - kritična točka je kod Foškići, 
odnosno pitanje je da li će trasa biti bliže Foškićima ili Mečarima. Za sada se trasa predviđa bliže 
Foškićima, očekuju se pisana obrazloženja na upite. Upravni odjel je putem medija, web stranice 
Grada i putem oglasnih ploča obavijestio javnost, pa tako i Mjesne odbore, o održavanju javne 
rasprave. Do dana današnjeg nisu dostavljeni nikakvi pisani zaključci sa strane Mjesnih odbora. 

Vijećnici Valter Milohanić i Viktor Lakoseljac zadovoljni su danim odgovorima. 
 
U 18,15 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Dragutin Bravar, pa predsjednik 

Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 11 vijećnika. 
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Ad – 2. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju 
Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2010. godini u tekstu kako ga je izradila ravnateljica te ustanove, a 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 6. travnja 2011. godine. 
 

Ad – 3. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja Osnovne škole 
Vladimira Nazora Pazin za 2010. godinu u tekstu kako ga je izradio ravnatelj te ustanove, a Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 4. travnja 2011. godine s prijedlogom da Grad 
Pazin dugovanja prema Školi podmiri najkasnije do kraja 2011. godine. 
 

U 18,25 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Elvis Visintin, pa predsjednik Vijeća 
konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 
 

Ad – 4. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključke o prihvaćanju: 

1. Izvješća o radu Gradske knjižnice Pazin i Izvješća o radu Kuće za pisce – Hiže od besid za 
2010. godinu u tekstu kako ih je izradila ravnateljica te ustanove.  

2. Financijskog izvješća Gradske knjižnice Pazin za 2010. godinu u tekstu kako ga je izradila 
ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 4. travnja 2011. 
godine. 
 

Ad – 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključke o prihvaćanju: 

1. Izvještaja o radu Muzeja Grada Pazina za 2010. godinu u tekstu kako ga je izradio ravnatelj 
te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 4. travnja 2011. godine. 

2. Financijskog izvještaja Muzeja Grada Pazina za 2010. godinu u tekstu kako ga je izradio 
ravnatelj te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 4. travnja 2011. 
godine, s prijedlogom da se planirana a neisplaćena sredstva za programske aktivnosti Muzeja za 
2010. godinu isplate u cijelosti ili u postotku ostvarenja Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu. 
 

Ad – 6. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju  Izvještaja o radu i Izvješća o ostvarenim 

prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin za 2010. godinu u tekstu kako ga je 
izradila ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 4. 
travnja 2011. godine. 
 

Ad – 7. 
 Vijeće sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu 
nazočni vijećnici Bruno Rabar, Valter Milohanić, Dragutin Bravar i Tomislav Čubrić) donosi 
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zajednice sportskih udruga za 2010. 
godinu u tekstu kako ga je izradio tajnik Zajednice, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 6. travnja 2011. godine. 
 Vijeće sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu 
nazočni vijećnici Valter Milohanić, Dragutin Bravar i Tomislav Čubrić) donosi Zaključak o 
prihvaćanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana Zajednice sportskih udruga za 2010. godinu u 
tekstu kako ga je izradio tajnik Zajednice, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 
6. travnja 2011. godine, uz preporuku da Zajednica sportskih udruga ubuduće proračunska sredstva 
troši u planiranom/odobrenom iznosu. 

 
Ad – 8. 

 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Tomislav 
Čubrić, Irina Kivela Ukotić, Valter Milohanić i Dragutin Bravar) donosi Odluku o raspisivanju javnog 
natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina. 
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Ad – 9. 
 Vijeće jednoglasno usvaja Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2010. godini. 
 

Ad – 10. 
 Vijeće jednoglasno usvaja Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2010. godini. 
 

Ad – 11. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju  Izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom Grada Pazina za 2010. u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 4. travnja 2011. godine. 
 

Ad – 12. 
 Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Odluku o obračunu i naplati 
naknade za razvoj sustava javne odvodnje. 
 

Ad – 13. 
 Vijeće se 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočna vijećnica Mirjana Ćus) 
donosi Odluku o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina. 
 

Ad – 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi Povelju o nenasilju. 
 

Ad – 15. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i Općine 
Scanzano Jonico (Republika Italia). 
 

Ad – 16. 
 Vijeće jednoglasno donosi Rješenje o izboru stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva 
za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina s time da se u Povjerenstva izabiru: 

1. Denis Hek, za predsjednika, 
 2. Tamara Lakoseljac Benčić, za članicu, 
 3. Martina Bravar, za članicu. 
 
 1. Emanuel Radolović, za zamjenika predsjednika, 

2. Nada Bartolić Paulišić, za zamjenicu članice, 
 3. Andrea Jelovčić, za zamjenicu članice. 
 
 
 Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 19,50 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/16 
URBROJ: 2163/01-03-02-11-3 
Pazin, 18. travnja 2011. 

         Predsjednik 
     Gradskog vijeća 
   Stjepan Gabrić,v.r. 


