
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
32. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 22. prosinca 2011. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 17,10 sati.  
 
Prisutni vijećnici: Bruno Rabar, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Valter Milohanić, 

Tomislav Čubrić, Renato Kalac, prof., Elvis Visintin (u rad sjednice uključio se naknadno), Patricia 
Antolović, Mladen Sironić, Stanko Mališa i Dragutin Bravar. 

Odsutni: Martin Čotar i Mirjana Ćus.  
 
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, Sonja Matijašić, 
ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, Vlasta Pernić, voditeljica financijsko – računovodstvene službe 
Pučkog otvorenog učilišta, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Denis Visintin, ravnatelj 
Muzeja Grada Pazina, Marija Ivetić, muzejska savjetnica Muzeja Grada Pazina, Laura Šuperina, 
predstavnica Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, Dragan Šipraka, predsjednik uprave trgovačkog društva 
„Usluga“ d.o.o. Pazin, Irene Jelovčić, samostalna upravna referentica za imovinsko pravne i opće 
poslove pri Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Selvina Benić, 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 31. sjednice Gradskog vijeća; 
1. Program rada i Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2012. godinu; 
2. Program rada i Financijski plan  Muzeja Grada Pazina za 2012. godinu; 
3. Program rada i Financijski plan  Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2012. godinu;   
4. Druge (II.) Izmjene Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu; 
5. Druge (II.) 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; 

6. Druge (II.) Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad 
Pazin u 2011. godini; 

7. Druge (II.) Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
Grad Pazin u 2011. godinu;   

8. Proračun Grada Pazina za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu (konačni 
prijedlog); 

9. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; 
10. Program javnih potreba za Grad Pazin u 2012. godini: 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; 

11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012.; 
12. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012.; 
13. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom; 
14. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju; 
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15. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika; 
16. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2012. godini;  
17. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin; 
18. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu  natječaja za izbor 

ravnatelja/ice  Gradske knjižnice Pazin; 
19. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina; 
20. Odluka o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor 

ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina; 
21. Pismo namjere o poslovnoj suradnji za izradu projektne dokumentacije i izgradnju 

Zadružne mljekare - objekta za preradu mlijeka i proizvodnju sira; 
22. Zaključak o prodaji  nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;  
23. Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2012. godinu. 

 
 

Ad – 0.  
 Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 31. sjednice Gradskog vijeća održane 30. 
studenog 2011. godine.  
 

Ad – 1. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključke o prihvaćanju: 
1. Programa rada Gradske knjižnice Pazin za 2012. godinu u tekstu kako ga je izradila 

ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 1. prosinca 2011. 
godine i  

2. Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2012. godinu u tekstu kako ga je izradila 
ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 1. prosinca 2011. 
godine. 
 

Ad – 2. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključke o prihvaćanju: 

1.  Programa  rada Muzeja Grada Pazina za 2012. godinu u tekstu kako ga je izradio ravnatelj 
te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 1. prosinca 2011. godine s 
dopunom Programa u UVODNIM NAPOMENAMA, točki 5. IZLOŽBENA DJELATNOST, naslovu 
Izložba iz fundusa, tematske i likovne izložbe, tako da se nakon podnaslova Ostali projekti doda novi 
podnaslov i tekst koji glasi: 

„TradInEtno 
Muzej je pokrovitelj ovoga festivala, a pokroviteljstvo se odnosi na  organizaciju tehničke i 

logističke potpore za programe  koji će se održavati  u dvorištu i Rotondi Kaštela.“ 
Dopuna u skladu s Zaključkom sastavni je dio Programa rada Muzeja Grada Pazina za 2012. 

godinu i  
2. Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2012. godinu u tekstu kako ga je izradio 

ravnatelj te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 1. prosinca 2011. 
godine. 

 
U 17,40 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Elvis Visintin, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 11 vijećnika. 
 

Ad – 3. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključke o prihvaćanju: 
1. Programa rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2012. godinu u tekstu kako ga je 

izradila ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. 
prosinca 2011. godine i  

2. Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2012. godinu u tekstu kako ga je 
izradila ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. 
prosinca 2011. godine. 
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Ad – 4. 
 Vijeće sa 10 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin 
Bravar) donosi Druge (II.) Izmjene Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu. 

 
Ad – 5. (a,b,c,d,e) 

 Vijeće sa 10 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin 
Bravar) donosi Druge (II.) 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. 
 

Ad – 6. 
 Vijeće jednoglasno donosi Druge (II.) Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godini s time da se u Obrazloženju Programa isprave 
štamparske pogreške i to u tablici PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNAKLNE INFRASTRUKTURE,  

*u točki 2. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA,  
podtočki 2.4. Zarečje – sufinanciranje (Zarečje) u stupcu I. izmjene, brojku „20,00“ zamijeniti 

brojkom „20.000,00“ i  
*u točki 4. GROBLJA,  
podtočki 4.7. Proširenje groblja Kašćerga, u stupcu I. izmjene, brojku „80,00“ zamijeniti 

brojkom „80.000,00“. 
 

Ad – 7. 
Vijeće jednoglasno donosi Druge (II.) Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godini s dopunom u članku 3. tablici 
REKAPITULACIJA, u koloni Red. broj   iza broja „2“ upisuje se  brojka „3“. 
 

Ad - 8 
 Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Proračun Grada Pazina za 
2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu. 

 
Ad – 9. 

Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o izvršavanju 
Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu. 

 
Ad – 10 (a,b,c,d,e) 

Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Programe javnih potreba za 
Grad Pazin u 2012. godini:  

a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe,  
b) u području školstva i obrazovanja,  
c) u kulturi s amandmanom  u članku 2. točki 9. Programa, tako da točka 9. glasi: 
„9. Ostale potrebe u kulturi 
9.1. Potpora kinoprikazivačkoj djelatnosti  15.000,00   
9.2. Ostale potrebe u kulturi     6.000,00 
Ukupno ostale potrebe u kulturi   21.000,00“, 
d) socijalno- zdravstvenih potreba i   
e) sporta i rekreacije. 

 
Ad – 11. 

 Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Program gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini. 
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Ad – 12. 
 Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Program održavanja objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini. 
 

Ad – 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu 
pitkom vodom. 
 

Ad – 14. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 
odvodnju. 
 

Ad – 15. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika. 
 

Ad – 16. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 
nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2012. godini.  
 

Ad – 17. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice 
Gradske knjižnice Pazin. 
 

Ad – 18. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu  
natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin. 
 

Ad – 19. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice 
Muzeja Grada Pazina. 
 

Ad – 20. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu 
natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina. 
 

Ad – 21. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere o poslovnoj suradnji za 
izradu projektne dokumentacije i izgradnju Zadružne mljekare - objekta za preradu mlijeka i 
proizvodnju sira. 
 

Ad – 22. 
 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Zaključak o prodaji  nekretnina u 
vlasništvu Grada Pazina. 
 

Ad - 23. 
 Vijeće jednoglasno donosi Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2012. godinu. 
 

Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 18,40 sati. 
 
KLASA: 021-05/11-01/75 
URBROJ: 2163/01-03-02-11-4 
Pazin, 22. prosinca 2011. 

         Predsjednik 
     Gradskog vijeća 
    Stjepan Gabrić,v.r. 


