
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
31. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 30. studenog 2011. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.  
Prisutni vijećnici: Martin Čotar (u rad sjednice uključio se naknadno), Mirjana Ćus, Bruno 

Rabar, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić (u rad sjednice uključio 
se naknadno), Renato Kalac, prof., Elvis Visintin (u rad sjednice uključio se naknadno), Patricia 
Antolović i Mladen Sironić. 

Odsutni: Stanko Mališa i Dragutin Bravar. 
 
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, Edi Ćus, voditelj 
odsjeka za gospodarstvo pri Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, Irene Jelovčić, 
samostalna upravna referentica za imovinsko pravne i opće poslove pri Upravnom odjelu za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti i Mirjan Rimanić, novinar „Glasa Istre“. 

 
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 30. sjednice Gradskog vijeća; 
1. Pitanja vijećnika; 
2. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; 
3. Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina;   
4. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pazin; 
5. Informacija o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2010. godini;  
6. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; 
7. Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2012. do 

2014. godine; 
8. Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2012. godinu. 

 
 

Ad – 0.  
 Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća održane 3. 
studenog 2011. godine.  
 

Ad – 1. 
Pitanja vijećnika: 
Predsjednik Vijeća izvješćuje prisutne da je Usluga d.o.o. dostavila odgovor na pitanje 

vijećnika u vezi dodjele besplatne parkirne karte dobrovoljnim davateljima krvi koji su 50 i više puta 
darivali krv - muškarci i 40 puta i više - žene.  
 Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Valter Milohanić (citirano): 
„1. Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 

gospodina Borisa Demarka. 
Zašto se na ulazu u bivši kompleks vojarne danas ulica 154. brigade Hrvatske vojske gdje je 

danas smješteno jako puno udruga još nije izradio tlocrt kompleksa u obliku tabele sa legendom i 
popisom svih udruga, ustanova i institucija koje u tom kompleksu i djeluju (objašnjenja uz numerirane 
objekte)? 
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Za podsjetnik, tamo djeluju društvo tjelesnih invalida, društvo naša djeca, branitelji, klub 
liječenih alkoholičara, društvo sa mentalnom retardacijom, klub mladih, lovci, bajkeri, limena glazba, 
folklor, zbor, karate klub, a da tu imamo i šumariju, šumarski institut, veleučilište… možda mi je ča 
promaklo (biciklisti, sada i planinari dobivaju neki prostor blizu lovaca)… a ne bi škodilo da i u gradu 
imamo koju tabelu – putokaz za isto jer ljudi, pa čak i neki Pazinjani ne znaju ča je sve smješteno u 
tom kompleksu… a vanjski koji dolaze u Pazin na faks lutaju jer nema putokaza, tabela, a nekada i 
pitaju ljude koji ne znaju da to u Pazinu postoji. 

2. Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
graditeljstvo Daniela Maurovića. 
 Postoji li zakonski ili kakav drugi rok za popravak rasvjetnih tijela gradske javne rasvjete? 
 Imam nekoliko dojava građana da se čeka danima, pa i mjesecima. Nakon više dojava 
Upravnom odjelu, rasvjeta u Parku velikana nije se popravila od 8. mjeseca, na Rijavcu već dva 
tjedna.“ 
  

U 18,10 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Martin Čotar, pa predsjednik Vijeća 
konstatira da sjednici prisustvuje 9 vijećnika. 

 
Boris Demark navodi da je tijekom godine zajedno sa suradnicima u Vojarni bio između 15 i 

20 puta, gdje se rješavalo problematiku i pitanje rada i aktivnosti udruga, tako da se između ostaloga, u 
nekoliko navrata dotaknulo i pitanje označavanja pojedinih objekata, odnosno lokacija na kojima 
djeluju udruge ili neke druge institucije. Za sada je naglasak stavljen na izvođenje radova i stvaranje 
uvjeta za kvalitetan rad u tim prostorima, uz konstataciju da je taj posao dobro odrađen, s obzirom na 
uložena sredstva sa strane Grada i učinak koja su ta sredstva polučila (zajedno sa drugim sredstvima - 
donacije i sl.). Zadnja intervencija koja se radi (vjerojatno i posljednja u ovoj godini) je rješavanje 
pitanja ogradnje dimnjaka za potrebe udruga koje se nalaze u prvoj građevini – baraki. Ono što koči 
postavljanje informativne table je činjenica da u ulici još nisu dobiveni kućni brojevi, pa kada zgrade 
budu numerirane (za nekoliko mjeseci) tada će se izraditi navedena informativna tabla. Realizacija se 
očekuje u slijedećoj godini, a točno kada ne može reći, jer dio aktivnosti ovisi o drugima. 

Valter Milohanić zadovoljan je odgovorom na pitanje vijećnika. 
Daniel Maurović odgovara da je rok za otklanjanje kvarova na javnoj rasvjeti odmah odnosno 

od 24 do 48 sati ako se radi o lakšem kvaru (zamjena žarulje i sl.) a ako se radi o težem kvaru tada je 
rok duži. Kao primjer navodi Vojarnu, gdje se prilikom radova na Veleučilištu oštetio kabel, tako da je 
za lociranje kvara i za njegovo otklanjanje trebalo nekoliko tjedana (kvar je u tom slučaju otklonjen na 
teret Veleučilišta). Prvi put čuje za problem javne rasvjete u Parku velikana. Što se tiče javne rasvjete 
na Rijavcu, radi se o situaciji (a to se dogodilo i na drugim lokacijama – Zovići, Brajkovići…) gdje je 
HEP prilikom svojih radova skidao armature koje se nalaze na njihovoj mreži, ako je uočio da iste nisu 
tehnički ispravne ili da su dotrajale, a da o tome nije izvijestio Upravni odjel. Kada je Upravni odjel 
dobio informaciju o problemima sa javnom rasvjetom na Rijavcu i na još nekim drugim lokacijama, 
tada je odmah naručio nove armature. Smatra da je situacija po pitanju održavanju javne rasvjete 
dobra, čak je bilo i pitanja zašto javna rasvjeta ponekad svijetli u podne a to se događa u sklopu 
redovitog održavanja i kontroliranja linija. 
 Valter Milohanić zadovoljan je odgovorom na pitanje vijećnika. 

 
Ad – 2. 

 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o prodaji nekretnina u 
vlasništvu Grada Pazina. 

 
Ad – 3. 

 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske  
uprave Grada Pazina. 
 

Ad – 4. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad 
Pazin. 
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U 18,35 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Elvis Visintin, pa predsjednik Vijeća 
konstatira da sjednici prisustvuje 10 vijećnika. 
 

Ad – 5. 
 Vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju gospodarstva na 
području Grada Pazina u 2010. godini u tekstu kako je to predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 21. studenog 2011. godine. 
 

U 19,10 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Tomislav Čubrić, pa predsjednik 
Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 11 vijećnika. 
 

Ad – 6. 
 Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Prijedloga proračuna Grada Pazina za 2012. godinu u tekstu kako ga je Gradskom vijeću dostavio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom KLASA: 400-06/11-01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-11-5 od 
14. studenog 2011. godine. 

Pozivaju se vijećnici i korisnici sredstava Proračuna da amandmane na Prijedlog proračuna 
Grada Pazina za 2012. godinu dostave Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun 
zaključno do ponedjeljka, 5. prosinca 2011. godine do 12,00 sati.  

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 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu. 
 

Ad – 7. 
 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Srednjoročni plan davanja 
koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od  2012.  do 2014. godine. 

 
Ad – 8. 

 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Plan davanja koncesija za 
komunalne djelatnosti za 2012. godinu. 
 

 
Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 19,50 sati. 

 
 
KLASA: 021-05/11-01/70 
URBROJ: 2163/01-03-02-11-5 
Pazin, 30. studeni 2011. 
 
 

        Predsjednik 
     Gradskog vijeća 
   Stjepan Gabrić,v.r. 

 
 


