
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
29. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 6. listopada 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 i Stanko Mališa. 
Odsutni: Davor Sloković, Elvis Visintin i Irina Kivela Ukotić. 
 
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik 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, Ante Finderle, 
načelnik Policijske postaje Pazin, Ranka Šepić, stručna suradnica za mjesnu samoupravu, udruge, 
građanske inicijative i mlade pri Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 
Irenko Pilat, samostalni upravni referent 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 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 27. sjednice Gradskog vijeća; 
1. Pitanja vijećnika;  
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 31.08. 

2011. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2010. godine;  
3. Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za 2010. godinu; 
4. Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2010. godini;   
5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2010. godinu; 
6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu; 
7. Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu; 
8. Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2011. godinu; 

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

9. Prve (I.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad 
Pazin u 2011. godini; 

10. Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
Grad Pazin u 2011. godini; 

11. Odluka o izradi izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“ Pazin; 
12. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina; 
13. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova;  
14. Odluka o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja;  
15. Odluka o  broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi;  
16. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru;  
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17. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; 
18. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2011. godine;  
19. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za kulturu. 
 

 
 

Ad – 0.  
 Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća održane 26. 
srpnja 2011. godine.  
 

Ad – 1. 
Pitanja vijećnika: 
Predsjednik Vijeća izvješćuje prisutne da su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika sa strane 

tvrtki: 
- Usluge d.o.o. – pitanje održavanja reda na ulazu prema školama za vrijeme sajma u Pazinu, 
- Pazn-a d.o.o. – pitanje zajedničkih prostorija na adresi M.B.Rašana 3. 
 

 Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
 Stanko Mališa – mišljenje (citirano):  
 „1. Imamo li pravo na šutnju!   
 Naime obilježili smo povijesne odluke iz 43. i Svečanu sjednicu Gradskog vijeća. 
 - sjetili se i izrazili poštovanje prema žrtvama fašizma 
 - osudili zlo fašizma! 
 To je tek pola posla, pola istine. 
 Ovim našim dragim krajem protutnjalo je još jedno zlo u prošlom stoljeću. 
 Među uzvanicima Svečane sjednice Gradskog vijeća bile su dvije žrtve komunizma (osuđene i 
izdržale zatvorsku kaznu radi vlastitog uvjerenja). 
 Pitam se? 
 - imamo li pravo okretati glavu od činjenica, od istine 
 - imamo li pravo šutjeti radi budućnosti! 
 Budućnost se može graditi samo na istini i to cijeloj istini. 
 
 2. Izložba u Spomen domu o Spomen domu i događanjima u njemu 
 - povijest  Spomen doma od projekata izgradnje do danas  
 - opet šutnja o 90-im godinama o nastanku države u kojoj živimo  - „ni riječi“ 
 - malo fantastike 
 kad bi marsovac pao u Spomen dom da pogleda izložbu i vratio se svojima, logički bi mogao 
reći: „bio sam u Titovoj Jugoslaviji odnosno, u SR Hrvatskoj Jakova Blaževića“!“ 
 

Ad - 2 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na 

području Grada Pazina za period od 01.01. do 31.08. 2011. godine s usporednim pokazateljima za isti 
period 2010. godine Broj: 511-08-26/1-9/9-11 od 12. rujna 2011., uz konstataciju da je sigurnosno 
stanje na području Grada Pazina zadovoljavajuće. 
 

Ad – 3. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Udruga na području 

Grada Pazina za 2010. godinu u tekstu kako ga je Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 13. rujna 2011. godine, s prijedlogom da udruge koje nisu dostavile Izvještaje o radu za 
2010. godinu iste dostave najkasnije do kraja studenoga ove godine, u protivnome gube pravo na 
proračunska sredstva u 2012. godini. 

Zadužuje se Upravni odjel da udruge iz prethodnog stavka obavijesti o obavezi podnošenja 
Izvještaja. 
 

 



 3

Ad – 4. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Gradskog savjeta mladih 

Grada Pazina u 2010. godini u tekstu kako ga je Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 17. kolovoza 2011. godine. 
 

Ad – 5. 
Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin, o obavljenoj financijskoj reviziji Grada 
Pazina za 2010. godinu. 
 

Ad – 6. 
Vijeće sa 9 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Valter 

Milohanić) donosi Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu. 
 

Ad – 7. 
Vijeće sa 9 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Viktor 

Lakoseljac) donosi Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu. 
 

Ad – 8. 
Vijeće sa 8 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Mirjana Ćus i 

Dragutin Bravar) donosi Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2011. godinu: a) 
u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) 
socijalno-zdravstvenih potreba i e) sporta i rekreacije. 

Vijeće sa 8 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Mirjana Ćus i 
Dragutin Bravar) donosi Zaključak kojim se prihvaćaju Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u 
području predškolskog odgoja i naobrazbe za Grad Pazin u 2011. godini s prijedlogom da se za 
investicijsko održavanje i nabavku opreme u 2012. godini planiraju, barem, minimalna sredstva. 
 Za provedbu Zaključka određuje se Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene 
djelatnosti. 
 

Ad – 9. 
 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Dragutin 
Bravar i Tomslav Čubrić) donosi Prve (I.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godini, s ispravcima grešaka u Obrazloženju, u tablici Program 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u točki 2. podtočki 2.4.  i u točki 4. podtočki 4.7. 
 

Ad – 10. 
Vijeće sa 8 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Dragutin 

Bravar i Tomslav Čubrić) donosi Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godini. 
 

Ad – 11. 
Vijeće jednoglasno donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana 

„Dršćevka 2“ Pazin. 
 

Ad – 12. 
Vijeće jednoglasno donosi Odluku o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina. 

 
Ad – 13. 

Vijeće sa 9 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Valter 
Milohanić) donosi Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova s izmjenama i dopunama u člancima 
15, 18, 20, 23 i 25. 
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Ad – 14. 
Vijeće sa 8 glasova „ZA“ 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 

nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Odluku o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja s 
dopunom članka 10., izmjenom članka 13. i brisanjem članka 17. 
 

Ad – 15. 
Vijeće sa 8 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o 

broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. 
 

Ad – 16. 
Vijeće sa 6 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Odluku o 

vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru. 
 

Ad – 17. 
Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prodaji nekretnina 

u vlasništvu Grada Pazina. 
 

Ad – 18. 
Vijeće donosi Zaključak kojim je Gradsko vijeće Grada Pazina primilo na znanje Izvještaj o 

radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2011. godine KLASA: 023-01/11-01/01, 
URBROJ: 2163/01-01-01-11-3 od 12. rujna 2011. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio 
Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić. 
 

Ad – 19. 
Vijeće jednoglasno donosi Rješenje o razrješenju (Saša Farkaš) i imenovanju (Željko Farkaš) 

člana Odbora za kulturu. 
  

 
Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 20,20 sati. 

 
 
KLASA: 021-05/11-01/50 
URBROJ: 2163/01-03-02-11-5 
Pazin, 6. listopada 2011. 
 
 

        Predsjednik 
     Gradskog vijeća 
   Stjepan Gabrić,v.r. 

 
 


