
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
33. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 7. veljače 2012. godine u velikoj vijećnici 

Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.  
Prisutni vijećnici: Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, 

Renato Kalac, prof., Elvis Visintin (u rad sjednice uključio se naknadno), Mladen Sironić, Stanko 
Mališa, Martin Čotar i Mirjana Ćus.  

Odsutni: Patricia Antolović, Dragutin Bravar i Bruno Rabar. 
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, Daniel 
Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto 
Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju Grada Pazina, Anton Finderle, načelnik policijske 
postaje Pazin, Dragan Šipraka, predsjednik uprave trgovačkog društva „Usluga“ d.o.o. Pazin, Edi Ćus, 
voditelj odsjeka za gospodarstvo pri Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, Toni 
Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin, Mirjam 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 9, 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 32. sjednice Gradskog vijeća; 
1. Pitanja vijećnika;   
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 31. 12. 

2011. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2010. godine; 
3. Plan poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2012. godinu; 
4. Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora  u vlasništvu Grada Pazina; 
5. Odluka o osnivanju udruge Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“; 
6. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina; 
7. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“ Pazin; 
8. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu vlasništva na nekretninama u 

katastarskoj općini Gračišće, bez naknade; 
9. Odluka o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova 

Gradskog savjeta mladih Grada Pazina;  
10. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina; 
11. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; 
12. Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin; 
13. Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Pazina; 
14. Zaključak o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Pazina 

 
Ad – 0.  

 Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Gradskog vijeća održane 22. 
prosinca 2011. godine.  

 
Ad – 1. 

Pitanja vijećnika: 
 Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
 Stanko Mališa (citirano): 
 „1. Plinofikacija Pazina? 
 Pitanje koje zanima svako domaćinstvo, ustanovu, firmu… 
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 Sigurno je rješenje vezano za financijske mogućnosti Grada, međutim to se, držim, 
jednostavno mora riješiti jer su koristi višestruko veće od cijene koju treba platit, odnosno od 
investicije. 
 Do kuda smo stigli s plinofikacijom ? 
 2. Nisam primijetio u Proračunu stavku za poticanje korištenja solarne energije. 
 Ima li Grad poticaja u tom smislu ili planira nešto u tom smjeru napraviti? 
 Oba pitanja imaju ekonomsku i ekološku težinu i tiču se najšire javnosti u Gradu Pazinu! 
 3. „Stipendije! 

Koliko je ove godine bilo zahtjeva i koliko ih je odobreno?  
Čini mi se da i tu ne pratimo  dovoljno sve potrebe a tiču se i  naše budućnosti!“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 
 
 U 18,15 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Elvis Visintin, pa predsjednik Vijeća 
konstatira da sjednici prisustvuje 10 vijećnika. 
 
 Elvis Visintin (citirano): 
 „Za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo g. 
Daniela Maurovića. 
 Što se dešava sa stočnim sajmom u Pazinu, da li i dalje radi te da li kamioni koji se na sajmeni 
dan parkiraju na području Dječjeg vrtića i autobusne stanice sa kojih se prodaje stočna hrana (kukuruz, 
pšenica i sl.) imaju dozvole i plaćaju naknadu? 

Tražim usmeni odgovor.“ 
 Daniel Maurović odgovara: 
 - stočni sajam kod Veterinarske stanice u Pazinu – već nekoliko mjeseci analiziraju se podaci i 
bez obzira na dugogodišnju tradiciju, postavlja se pitanje postojanja toga sajma, budući se na istome 
godišnje proda svega 7-8 svinja a puno puta se dogodi da u vrijeme sajma nema nikoga, dok s druge 
strane postoje troškovi za održavanje sajma i troškovi dežurnog veterinara, pa se razmišlja o 
racionalizaciji. Shodno tome, nameće se i odgovor na pitanje zašto na navedenoj lokaciji nema 
kamiona, jer sve što se proda, to se učini na lokaciji oko Šetališta. Bilo je prilično problema sa 
vozačima kamiona koji su svoja vozila parkirali na ulazu Vojarne ili na području Lakote (cesta prema 
Kamen-u) čime su ometali promet ostalim vozilima. Tražilo se adekvatno rješenje i za sada je 
dogovoreno da se dozvoli parkiranje kamiona na prostoru iza autobusne stanice (malo se uredilo taj 
prostor) kako bi prodavači mogli legalno obavljati svoj posao i plaćati naknadu, što prije nije bio 
slučaj pa je često morala intervenirati policija, 
 - subvencioniranje – poticanje korištenja solarne energije – u EU za postavljanje solarnih 
panela postoje poticaji na razini države, obzirom da se radi o većim financijskim sredstvima. 
Primjerice, za postavljanje solarnih panela za jednu prosječnu stambenu kuću treba izdvojiti od 
20.000,00 do 30.000,00 kuna a možda i više. Prema njegovim informacijama, jedino je na otocima 
država subvencionirala takav vid korištenja energije i to putem Fonda za zaštitu okoliša. Grad provodi 
akcije vezano za energetsku učinkovitost i postoji ideja za poticanje korištenja solarne energije o čemu 
treba donijeti Pravilnik. U Proračunu je pod stavkom energetska učinkovitost planirano 50.000,00 
kuna i ako se prihodi Proračuna budu realizirali prema planu, tada bi se navedena sredstva mogla 
usmjeriti kao pomoć građana za postavljanje solarnih panela. Svjestan je činjenice da se radi o malim 
financijskim sredstvima ali Grad u ovom trenutku za tu namjenu ne može planirati više. 
 Renato Krulčić odgovara: 

- realizacija plinofikacije – Prostornim planom Istarske županije definirana je trasa 
plinofikacije središnje Istre (Buzet, Buje, Pazin) i to dijelom iz pravca Labin – Gračišće – Pazin i 
dijelom iz pravca Livade – Motovun – Pazin. Zbog financijske isplativosti, odnosno dovoljnog broja 
potrošača, trenutno se radi na plinofikaciji zapadnog dijela Istre. Poznato je da plinofikaciju ne 
provodi ni Županija ni jedinice lokalne samouprave, već to rade ovlašteni koncesionari i oni su ti koji 
odlučuju u kom pravcu i kojom dinamikom će krenuti radovi. Slaže se da je plin vrlo dobar energent 
za korištenje u domaćinstvu i u poduzetništvu. Ono za što se trenutno Grad zalaže je korištenje 
energije iz obnovljivih izvora – sustav grijanja na bio masu, o čemu se odradilo jedno studijsko 
putovanje i raspravljalo u ovoj vijećnici. U tijeku je izrada studija od kojih će jedna pokazat kolika je 
ukupna potrošnja energenata na području Grada Pazina a druga će pokazati koji je to energent 



 3

ekološki prihvatljiv a koji bi se mogao koristiti za grijanje na području Grada. Gradska uprava smatra 
da je korištenje energije iz obnovljivih izvora dobar potez, jer kao što je poznato, mi nemamo vlastitog 
plina već se isti dobiva iz drugih zemalja, što znači da u ekstremnim situacijama može biti upitno 
dobivanje potrebnih količina, 

- stipendiranje – svake se godine raspiše natječaj za dodjelu stipendije kojim se definira broj 
stipendija i u kojem iznosu će se dodijeliti. Zahtjeva za dodjelu stipendije iz godine u godinu ima sve 
više. Prošle godine donesen je novi Pravilnik o stipendiranju kojim se pokušalo zadovoljiti socijalne 
potrebe i potrebe da se nagrade nadareni učenici i studenti, tako da stipendije nisu ni strogo socijalne 
ni strogo poticajne. Dodjela stipendija se mora svesti na realne okvire u skladu sa prihodima 
Proračuna, a to je dodjela 15 studentskih i 5 učeničkih stipendija za koje su sredstva osigurana u 
Proračunu. Ukoliko bi se povećao broj stipendija to bi značilo zakinuti financijska sredstva za neke 
druge namjene ili se stipendije ne bi redovito isplaćivale, što ne bi bilo u redu. Najbolje bi bilo kada bi 
se dodijelilo stipendije svim podnosiocima zahtjeva (njih oko 40) ali to nažalost nije moguće. 

Boris Demark odgovara da će se o pitanju dodjele stipendija pismeno očitovati. 
 Vijećnici Stanko Mališa i Elvis Visintin zadovoljni su prezentiranim odgovorima na pitanja 
vijećnika. 
 

Ad – 2. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na 
području Grada Pazina za period od 01.01. do 31. 12. 2011. godine sa usporednim pokazateljima za 
isti period 2010. godine uz konstataciju da je sigurnosno stanje na području Grada Pazina stabilno. 
 

Ad – 3. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Plana poslovanja trgovačkog društva 
Usluga d.o.o.za 2012. godinu u tekstu kako ga je Vijeću uputio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom 
od 30. siječnja 2012. godine. 
 

Ad – 4. 
Vijeće jednoglasno donosi Odluku o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada 

Pazina s izmjenom članka 7. koji glasi: 
„Članak 7. 

Pravo na kupnju poslovnog prostora, pod uvjetima iz ove Odluke, može ostvariti i sadašnji 
korisnik iz članka 4. ove Odluke. 

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti 
i sadašnji korisnik toga prostora koji u njemu obavlja dopuštenu djelatnost, a koji je taj prostor 
nastavio koristiti na temelju ranije sklopljenog ugovora o zakupu kojem je prestala valjanost, uz uvjet 
da je za cijelo razdoblje korištenja toga prostora plaćao Gradu Pazinu naknadu za korištenje i sve 
troškove koji proizlaze iz korištenja toga prostora. 

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, sadašnjem korisniku poslovnoga prostora, koji nije 
djelomično ili u cijelosti plaćao Gradu Pazinu naknadu za korištenje poslovnoga prostora kao ni 
troškove korištenja, poslovni prostor se može prodati pod uvjetom da tu naknadu i troškove korištenja 
u cijelosti, uključujući i zakonske zatezne kamate, podmiri prije sklapanja ugovora o kupoprodaji.“ 
 

Ad – 5. 
Vijeće sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu 

nazočni vijećnici Renato Kalac i Valter Milohanić) donosi Odluku o osnivanju udruge Modelne šume 
„Sliv rijeke Mirne“. 
 

Ad – 6. 
Vijeće sa 8 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Renato Kalac i 

Valter Milohanić) donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina. 
 

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

donosi Odluku o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“ Pazin. 
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Ad – 8. 
Vijeće sa 7 glasova „ZA“, 1 glasom „SUZDRŽANIM“ i 1 glasom „PROTIV“ donosi Odluku  

o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu vlasništva na nekretninama u K.O. Gračišće, bez naknade 
s time da članak 1. glasi: 

„Članak 1. 
Daje se suglasnost na Odluku o prijenosu vlasništva na nekretninama u K.O. Gračišće, bez 

naknade KLASA: 940-01/12-01/01, URBROJ: 2163/01-10-01-12-2 od 6. veljače 2012. u tekstu kako 
je predložio Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i dozvoljava Osnovnoj školi da 
nekretnine oznake k.č. broj 565 zgr. i k.č. broj 6119/1 obje upisane u zk. uložak broj 2743 za K.O. 
Gračišće utvrđene sveukupne vrijednosti od 695.378,00 kuna, daruje Općini Gračišće, bez naknade, uz 
uvjet: 

1. da Općina Gračišće podmiri svoje dospjele obveze prema Gradu Pazinu i Osnovnoj školi 
Vladimira Nazora Pazin na dan 31. prosinca 2011. godine, najzad u roku od šest (6)  mjeseci od dana 
zaključenja Ugovora o darovanju.  

2. da Općina Gračišće može temeljem Ugovora o darovanju, potvrde Grada Pazina i potvrde 
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin o uplaćenom iznosu u skladu s točkom 1. zatražiti i ishoditi u 
zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Pazinu upis prava vlasništva na svoje ime. 

Opisani uvjeti pod 1. i 2. unijet će se u Ugovor o darovanju koji će se zaključiti s Općinom 
Gračišće sukladno Odluci o prijenosu vlasništva na nekretninama u K.O. Gračišće, bez naknade.“ 
 

Ad – 9. 
Vijeće jednoglasno odnosi Odluku o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata  

za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina. 
 

Ad – 10. 
Vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog 

vijeća Grada Pazina. 
 

Ad – 11. 
Vijeće sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Rješenje o imenovanju 

ravnateljice Dječjeg vrtića  „Olga Ban“ Pazin – Vesna Rusijan Ljuština. 
 

Ad – 12. 
Vijeće jednoglasno donosi Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin – Iva 

Ciceran. 
 

Ad – 13. 
Vijeće jednoglasno donosi Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Pazina – Denis 

Visintin. 
 

Ad – 14. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o davanju odobrenja za uporabu grba Grada  Pazina. 

 
 

Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 20,15 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/12-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-5 
Pazin, 7. veljače 2012. 

         Predsjednik 
     Gradskog vijeća 
   Stjepan Gabrić, v.r. 


