
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 

34. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 24. travnja 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), Stanko Mališa, Martin Čotar 
(u rad sjednice uključio se naknadno), Patricia Antolović i Mirjana Ćus.  

Odsutni: Mladen Sironić, 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, Maja Stranić 
Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, 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“ Pazina, Stanko Družeta, ravnatelj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Vanda Livak, 
računovođa Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Marijana Krbavac Žulić, ravnateljica Crvenog 
križa Pazin, Armando Lušetić, tajnik zajednice sportskih udruga Grada Pazina, Mirjam Rimanić, 
novinar „Glasa Istre“ i Darko Tumpić, novinar Istarski.hr. 

 
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 33. sjednice Gradskog vijeća; 
1. Pitanja vijećnika;   
2. Izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina: 

a)  imenovanje Komisije za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina, 
b) Izvještaj o provedenim izborima za izbor članova Gradskog savjeta mladih Pazina; 

3. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2011. godini; 
4. Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2011. godinu; 
5. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog 

križa Pazin za 2011. godinu; 
6. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana  Zajednice 

sportskih udruga za 2011. godinu; 
7. Program rada i Financijski plan Zajednice sportskih udruga za 2012. godinu; 
8. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

Grad Pazin u 2011. godini; 
9. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

Grad Pazin u 2011. godini;  
10. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2011. godinu; 
11. Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2011. godinu;  
12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu; 
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; 
14. Odluka o zaduživanju Grada Pazina;  
15. Odluka o otpisu potraživanja;    
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu; 
17. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina; 
18. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Olga Ban" Pazin; 
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19. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za 
izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad  Pazin  
ima dionice ili udjele u vlasništvu; 

20. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju prijedloga članova Upravnog 
vijeća  Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula; 

21. Razrješenje i imenovanje zamjenika predsjednika Odbora za društvene djelatnosti; 
22. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2011. godine; 
23. Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2011. godinu. 

 
 

Ad – 0.  
 Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 33. sjednice Gradskog vijeća održane 7. 
veljače 2012. godine.  

 
Ad – 1. 

Pitanja vijećnika: 
Predsjednik Vijeća izvješćuje prisutne da su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika:    
- Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u vezi sanacije 

metalne zaštitne ograde na Staropazinskom mostu preko željezničke pruge na Starom Pazinu i popisa 
gradske imovine i 

- Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti u vezi broja dodijeljenih 
stipendija. 

U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća KLASA: 350-01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-03-
02-12-6 od 7. veljače 2012. godine, Vijećnicima je na znanje dostavljeno stručno mišljenje Županijske 
uprave za ceste Pazin o stanju građevinske stabilnosti konstrukcije cestovnog mosta Sv. Jožefa u 
Pazinu. 
 Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
 Tomislav Čubrić (citirano): 
 „Što Grad Pazin može učiniti za povećanje transparentnosti rada uprave? 
 Prijedlozi: 
 - objaviti cjelovitu audio snimku sjednice Gradskog vijeća na službenim stranicama Grada, 
 - bolje prikazati Proračun i učiniti ga razumljivim građanima („Proračun u malom“, letak, 
objava u medijima, tribina), 
 - kontakt podaci koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, 
 - objava važećeg dokumenta koji formalizira suradnju lokalnih vlasti i organizaciju civilnog 
društva.“ 
 Lucija Paro odgovara da će se prilikom uređenja web stranice Grada Pazina uzeti u obzir svi 
prijedlozi vijećnika te pita istoga da li je zadovoljna odgovorom ili treba pisani odgovor. 
 Tomislav Čubrić izjavljuje da ne traži pisani odgovor ali da želi znati tko donosi odluku o 
tome da se npr. ma web stranici Grada objavi audio snimka sjednice. 

Stjepan Gabrić odgovara da je to u nadležnosti predsjednika Vijeća. 
  
 U 18,15 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Elvis Visintin, pa predsjednik Vijeća 
konstatira da sjednici prisustvuje 9 vijećnika. 
 
 Renato Kalac (citirano): 
 „1. Pitanje postavljam u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste Valtera Milohanića, HDZ-a i 
nezavisnog vijećnika Renata Kalca, a upućujem Gradonačelniku Renatu Krulčiću (kao članu 
Skupštine „Istarskog vodovoda“ d.o.o. Buzet i „VSI-Vodovod Butoniga“): 
 Poštovani, 
 Kako Grad Pazin svojim udjelima zajedno sa ostalim gradovima i općinama na području Istre 
čini dio vlasničke strukture „Istarskog vodovoda“ pa tako i „Vodoopskrbnog sustava Istre – Vodovoda 
Butoniga“ d.o.o. zanima me za koji ćete se od dva predložena modela zauzeti glede najavljene 
konačne podjele i prestanka rada „VSI-Vodovoda Butoniga“ d.o.o.; 
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¸ 1. model „Podjela sa preuzimanjem vlasništva društva“ – podjela društva „VSI Vodovod 
Butoniga“ d.o.o. i preuzimanje dijelova od strane „Istarskog vodovoda“ i „Vodovoda“ Pula d.o.o., 
 2. model „Spajanje tri društva u jedinstveno društvo za obavljanje djelatnosti javne 
vodoopskrbe“ – model koji podrazumijeva prestanak rada „Istarskog vodovoda“ d.o.o., „VSI 
Vodovoda Butoniga“ d.o.o. te „Vodovoda“ Pula d.o.o. (bez postupka likvidacije) te stvaranja nekog 
novog društva za vodoopskrbu na novom jedinstvenom  uslužnom području. 
  

Obzirom da se radi o prevažnom pitanju za budućnost razvoja i načina vodoopskrbe na našem 
području, tražim konkretan i nedvosmislen odgovor na pitanje: 
 Koji ćete od ova dva modela podržati (ili imate možda neki treći bolji model) te da li prilikom 
zauzimanja vašeg stava glede ovog iznimno važnog pitanja namjeravate o tome provesti raspravu, ako 
ne šire onda barem na ovom predstavničkom tijelu? 
 Obrazloženje: 
 Prema meni dostupnim pisanim informacijama ovih dana (preciznije 26.04. 2012.) trebala bi 
se na Skupštini društva „VSI – Vodovod Butoniga“ d.o.o. donijeti konačna Odluka o načinu konačne 
podjele i prestanka rada ovog trgovačkog društva, pri čemu su predložena upravo dva gore navedena 
modela. 
 Obzirom da u oba slučaja skupštine „Istarskog vodovoda“ d.o.o. i VSI – Vodovod Butoniga“ 
zajedno sa skupštinom „Vodovoda“ d.o.o. Pula moraju odobriti Ugovore o eventualnoj podjeli i 
preuzimanju (po prvom modelu) odnosno Ugovor o spajanju (po drugom modelu) držim da bi 
predstavnici Grada Pazina u Skupštini i nadzornim odborima  ovih trgovačkih društava trebali prije 
zauzimanja stavova i čina izbora određenog modela u najmanju ruku provesti raspravu na ovom 
predstavničkom domu. 
 Kako se ovdje radi o statusnim promjenama u trgovačkim društvima u kojima je Grad Pazin 
suosnivač, a čija visina poslovnog udjela iznosi cca 20 miliona kuna, mi u Klubu vijećnika Nezavisne 
liste Valtera Milohanića, HDZ-a i nezavisnog vijećnika Renata Kalca držimo kako je i Statutom Grada 
Pazina (članak 22.) obaveza naših predstavnika prije glasanja na Skupštinama ovih trgovačkih 
društava imati o ovako važnim pitanjima Odluku Gradskog vijeća. 
 2. Pitanje upućujem pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
graditeljstvo gospodinu Danielu Mauroviću: 
 Poštovani, 
 Ima li kakve šanse da u skoroj budućnosti selo Šipraki (područje Grada Pazina) dobije toliko 
željena dva do tri javna rasvjetna tijela? 
 Obrazloženje: 
 Naselje Šipraki nalazi se svega 7 km od centra grada Pazina i u njemu živi stalno 14 
stanovnika. Kroz naselje prolazi uska, djelomično asfaltirana nerazvrstana cesta koja predstavlja 
kraticu prema Kašćergi i Trvižu i unatoč činjenici da je loše kvalitete prilično je prometna. Obzirom 
da je 50% mještana mlađe životne dobi (pred ženidbu), te obzirom na blizinu grada, selo ima 
perspektivu. 
 Neposredno pred lokalne izbore 2009. godine mještanima su neosporno obećana dva elementa 
javne rasvjete, pri čemu kao dokaz toj tvrdnji u selu još čeka tada dovezen betonski stup. 
 Držim da ti mještani zaslužuju barem odgovor na pitanje kada mogu očekivati dva rasvjetna 
tijela koja bi im olakšala život. 
 Podsjećam da svi mještani oduvijek uredno plaćaju komunalnu naknadu, struju su 70-tih 
godina sami doveli u selo (radna akcija), a jednako tako i lokalni vodovod. 
 Priključak na javnu vodovodnu mrežu dobili su unazad 3-4 godine.“ 
 Stanko Mališa (citirano) 
 „WC na autobusnom kolodvoru. 
 Vječna tema na ovom Gradskom vijeću. 
 Rješenje autobusnog kolodvora bilo je često postavljeno kao pitanje vijećnika na Gradskom 
vijeću. Ako nije moguće sveukupno stanje autobusnog kolodvora riješiti odmah, barem jedan detalj 
(važan detalj) jest javni WC koji je ispod nivoa današnjeg vremena i standarda koje susrećemo u 
svijetu i Hrvatskoj. 
 Da li se planira rješenje  tog pitanja? 
 Pitanje g. Gradonačelniku.“ 
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 Valter Milohanić (citirano): 
 „Pitanja za Gradonačelnika Renata Krulčića: 
 1. Prolazi druga godina od najma restorana u Kaštelu, a još nema naznaka otvaranja. Iz štampe 
sam pred par mjeseci doznao da su radovi u toku, te da će Grad priznati sve investicije kako tvrdi 
najmoprimac, dok ste vi tvrdili da imate instrument za prisilnu naplatu i tu je sve stalo. 
 Pitanje je: 
 Jesu li Grad ili najmoprimac raskinuli Ugovor i da li je Grad poduzeo mjere da se najam 
naplati, a prostor ponovno iznajmi? 
 2. U Prostornom planu predvidili smo dva kamping odmorišta. Jedan na gradskom zemljištu – 
poznatu teracu Motela, a drugi na privatnom prostoru – parkiralište kod Francuza. Kamping odmorište 
je stvar opće turističke infrastrukture, u ADAC-ove kataloge ulazi besplatno i posljednjih godina 
uočena je sve veća potreba za njim ili njima u Gradu. 
 Imate li kakvih saznanja da se po tome Planu nešto dešava ili ćemo i dalje bit najveće 
besplatno kamping odmorište u Istri? 
 Kako pomoći zainteresiranima da se ubrza otvaranje tih odmorišta? 
 Usmeni odgovor.“ 
 Viktor Lakoseljac (citirano): 
 „Renato Krulčić – gradonačelnik 
 Namjerava li se Grad uključiti i na koji način, kako bi zaštitio interese građana uz trasu 
autoceste Rogovići – Matulji? 
 Stjepan Gabrić (citirano): 
 „Za Gradonačelnika 
 Tko je iskoordinirao 16. travnja 2012. god. posjet delegacije rodnoj kući biskupa J. Dobrile 
gdje se prema pisanju „Glasa Istre“ položilo cvijeće? 
 Nije li možda na to polaganje bilo logično pozvati i predstavnika Gradskog vijeća Grada 
Pazina? 
 Može li Gradonačelnik ukratko pojasniti na koji će način  Grad oplemeniti rodnu kuću biskupa 
Dobrile obnovljenim novim postavom i kada i kako će se izgraditi pješačka staza Veli Ježenj – Tinjan, 
koliko bi to koštalo i pod kojom je stavkom taj trošak u Proračunu?“ 
 Renato Krulčić odgovara: 

- transparentnost Grada Pazina – čestitke svima koji su doprinijeli da Grad Pazin zauzme 
visoko mjesto prema Lotus-ovom istraživanju transparentnosti jedinica lokalnih samouprava u RH 
kojeg je provodio Gong. Rezultat je to rada gradske uprave ali i smjernica koje su dali vijećnici i 
Gradsko vijeće za poboljšanje transparentnosti i poboljšanje komunikacije sa građanima putem web 
stranice i ostalih medija, 
 - podjela „VSI – Vodovoda Butoniga“ – ispravlja vijećnika navodeći da će se na sjednici 
Skupštine Društva raspravljati Informacija o mogućnosti podjele po modelu kojeg predloži Nadzorni 
odbor a kojeg moraju prihvatiti ostali Nadzorni odbori trgovačkih društava. Odluku o tome kako će se 
Gradonačelnik očitovati na sjednici Skupštine donijeti će Gradsko vijeće, obzirom da se radi o većem 
iznosu o kojem Gradonačelnik ne može samostalno odlučivati. To je ukratko odgovor i kao što je već 
rečeno, kada članovi Uprave odnosno Nadzornih odbora budu predložili model, o tome će odluku 
donijeti Gradsko vijeće. To je proces kojeg treba dovršiti da bi se vodoopskrba svela na sigurnu 
vodoopskrbu u Istarskoj županiji. Nadzorni odbor će uputiti prijedlog modela prema Skupštini a na 
Skupštini će Gradonačelnici imati mandat Gradskih vijeća za donošenje punopravnih odluka, 
 - autobusni kolodvor – o rješavanju autobusnog kolodvora biti će govora kasnije u sklopu 
Izvještaja o radu Gradonačelnika u proteklih šest mjeseci, pa ne bi sada puno o tome jer slika govori 
više od tisuću riječi. Što se tiče javnog WC-a na autobusnom kolodvoru, ističe da je isti u funkciji te 
da se u njegovo uređenje početkom 2010. uložilo oko 35.000,00 kuna. WC se redovito održava i 
opremljen je svim higijenskim potrepštinama a otvoren je svaki dan od 8,00 do 20,00 sati, tako da se 
može slobodno koristiti, 
 - najam restorana u Kaštelu – sa najmoprimcem je raskinut Ugovor jer isti nije izvršio svoje 
obaveze prema potpisanom Ugovoru. Na ime najamnine naplatilo se 50.000,00 kuna, tako da što se 
tiče najamnine potraživanja su naplaćena. Djelomično je još za naplatiti komunalna naknada. 
Investicija se nije dovršila, restoran nije započeo sa radom iz raznih okolnosti a kada isti nije započeo 
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sa radom i nakon produljenja roka tada se Ugovor raskinuo. Raspisati će se novi natječaj za korištenje 
tog prostora, 
 - kamp odmorišta – GUP-om Grada Pazina definirana su kamp odmorišta. Na današnjoj 
sjednici Vijeća raspravljati će se izmjena Odluke o komunalnom doprinosu kojom se predlaže 
smanjenje naknade za stavljanje u funkciju kamp odmorišta za 50%. Treba znati da kamp odmorišta 
moraju ispunjavati određene uvjete za rad tako da moraju osigurati parkirna mjesta, priključak na 
struju i moraju osigurati ispust za pražnjenje fekalija iz kampera. Tek kada se zadovolje ti uvjeti tada 
kamp odmorišta mogu započeti sa radom i naplaćivati svoje usluge, 
 - autocesta Rogovići-Matulji – Grad Pazin bio je prisutan na javnoj raspravi i na konferenciji u 
vezi izdavanja lokacijske dozvole. Treba istaknuti da dozvole, akte za građenje i Studiju utjecaja na 
okoliš izdaje i odobrava Ministarstvo. Grad se tu pojavljuje samo kao davatelj prostora – vijećnice da 
se svi zainteresirani mogu okupiti odjednom (a ne da se održe četiri konferencije) obzirom da zona 
obuhvata zadire na područje Grada Pazina, Općine Cerovlje, Općine Lupoglav i manjim dijelom na 
područje Grada Buzeta. Grad Pazin je itekako uključen u zaštitu interesa građana, tako da je 18.04. 
poslao dopis vezano za raspravu koja se vodila u vijećnici, također je Grad prisustvovao na raspravi o 
Studiji utjecaja na okoliš gdje su jasno izrečeni stavovi vezani za gradnju autoceste. Upravnom odjelu  
za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije dopisom su upućene primjedbe Grada, zajedno sa još 
pet pisanih primjedbi građana (Vesna Kurelić, Mario Valenta, Ecio Anić, Branko Monas i Nikola 
Maslać), koje su pristigle na adresu Grada nakon javne rasprave a koje se odnose na procjenu i otkup 
zemljišta i na približavanje trase prema kućama odnosno prema građevinskim područjima. Prema 
njegovim saznanjima trasa autoceste postavljena je tako da zona obuhvata zadire u dvije ili tri 
građevinske parcele. Grad je dao slijedeće primjedbe: tražila se izrada i dostava geodetske podloge za 
naselja u neposrednoj blizini obuhvata trase, što nije dostavljeno; već u idejnim projektima trebalo je 
prikazati poprečne prosjeke, pokose i usjeke kako bi se vidjela širina ceste koja će zadirati  u područje 
obuhvata i kako bi se moglo govoriti o konkretnom zemljištu; uočeno je da u prilogu Idejnog Projekta 
nema Projekta krajobraznog uređenja što bi u skladu sa Zakonom svakako trebalo biti; naglašena je 
potreba primjene najviših standarda zaštite od buke na postojećem dijelu ceste i na budućem dijelu 
autoceste; traži se da se prilikom projektiranja poprečnog profila ceste vodi računa o izgrađenim 
građevinama i građevinskom zemljištu te da se posebnu pažnju posveti odvodnji oborinskih voda sa 
površine ceste i kontroliranoj odvodnji pribreženih slivnih voda odgovarajućim projektom 
(dimenzioniranjem) a kasnije i održavanje građevina za odvodnju. Prednosti i nedostatke imaju i južna 
i sjeverna strana. Smatra da bi se kvalitetnom raspravom između izrađivača projekta, koncesionara i 
mještana trebalo iznaći najoptimalnije rješenje jer je ipak nastavak gradnje Istarskog ipsilona jedan od 
najznačajnijih infrastrukturnih objekata u Istarskoj županiji, 
 - posjeta rodnoj kući biskupa Jurje Dobrile – inicijativa za polaganje vijenca krenula je od 
Gimnazije u Pazinu i Sveučilišta u Puli koji nose ime biskupa Jurja Dobrile. Obzirom da se rodna kuća 
biskupa nalazi na području Grada Pazina, na polaganje vijenca bio je pozvan i on kao Gradonačelnik. 
Prošle godine na isti dan također je položen vijenac. Kućom biskupa gospodari Muzej Grada Pazina. 
U dogovoru sa Porečko-Pulskom biskupijom projekti su aplicirani prema Istarskoj županiji i 
Ministarstvu kulture te se nada njihovoj realizaciji. 
 Daniel Maurović odgovara da izgradnja javne rasvjete za selo Šipraki nije u Programu gradnje 
za ovu godinu tako da je to razlog zašto ista nije izgrađena. Za navedenu izgradnju javne rasvjete 
izrađen je troškovnik i skica, kojima se planiraju postaviti tri rasvjetna tijela a investicija stoji između 
12 i 13 tisuća kuna. Predlaže da bi možda bilo dobro tu inicijativu uvrstiti u Proračun prilikom 
slijedećeg rebalansa. 
 Viktor Lakoseljac nije zadovoljan odgovorom na pitanje o izgradnji autoceste Rogovići-
matulji. Ističe da nitko iz Grada nije diskutirao na javnoj raspravi. On i još sedmorica građana dali su 
svoje primjedbe direktno na Zapisnik tako da iste nisu dostavljene Gradu. Mišljenja je da je možda već 
kasno za primjedbe Grada. 
 Tomislav Čubrić, Renato Kalac, Valter Milohanić, Stanko Mališa i Stjepan Gabrić zadovoljni 
su prezentiranim odgovorima na pitanja vijećnika. 
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Ad – 2. 
 Vijeće jednoglasno donosi Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za izbor članova 
Gradskog savjeta mladih Grada Pazina: 1. RENATO KALAC, prof., predsjednik, 2. VIKTOR 
LAKOSELJAC, član i 3. MIRJANA ĆUS, članica. 
 Nakon provedenog tajnog glasovanja vijećnika Gradskog vijeća, Vijeće jednoglasno prihvaća 
Zapisnik o radu Komisije za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina i utvrđuje da su s 
kandidacijskih lista na izborima održanim 24. travnja 2012. godine, u Gradski savjet mladih Grada 
Pazina izabrani: 

S LISTE I. „UČENIČKA VIJEĆA“ 
1. KARLO SRDOČ, Pazin,  Bože Milanovića 9 (rođena 01. veljače 1996.). 

 
S LISTE II. „UDRUGE MLADIH I UDRUGE KOJE SE BAVE MLADIMA KOJE SU 

                   REGISTRIRANE I KOJI DJELUJU NA PODRUČJU GRADA PAZINA“ 
 1. STANISLAV BANKO, Pazin, Frana Novljana 2 ( rođen 18.03.1989.) 
  2. VLATKA JURIČIĆ, Pazin,  Š. Ravnić 8 ( rođena 21.04.1988.) 
  

S LISTE III: “DRUGI OBLICI ORGANIZIRANJA MLADIH KOJI SU REGISTRIRANI I 
            KOJI DJELUJU NA PODRUČJU  GRADA PAZINA“ 
 1. DAVID GUŠTIN, Pazin, Šepčići 78 ( rođen 22.11.1986.) 

2. VEDRAN IVANČIĆ, Pazin,  Glavanovići 24 ( rođen 21.04.1984.). 
 Mandat članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina traje dvije (2) godine. 
 

U 18,55 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Martin Čotar, pa predsjednik Vijeća 
konstatira da sjednici prisustvuje 10 vijećnika. 
 

Ad – 3. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju 

Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2011. godini u tekstu kako ga je izradila ravnateljica te ustanove, a 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. travnja 2012. godine. 
 

Ad – 4. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja Osnovne škole 

Vladimira Nazora Pazin za 2011. godinu u tekstu kako ga je izradio ravnatelj te ustanove, a Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 5. travnja 2012. godine s prijedlogom da Grad 
Pazin dugovanja prema Školi u iznosu od 347.402,00 kuna (291.924,00 kuna decentraliziranih 
sredstava iz 2009. i 2010. godine i 55.478,00 kuna na ime radova i opreme PŠ Cerovlje) podmiri u 
iznosima i rokovima: 

- 100.000,00 kn  -  do 31. srpnja 2012. godine, 
- 100.000,00 kn  -  do 31. prosinca 2012. godine i 
- 147.402,00 kn  -  do 30. lipnja 2013. godine. 

 
Ad – 5. 

Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o ostvarenim 
prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin za 2011. godinu u tekstu kako ga je 
izradila ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 29. 
ožujka 2012. godine. 

 
Ad – 6. 

 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada i 
Izvješće o ostvarenju financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2011. godinu u 
tekstu kako ga je izradio tajnik Zajednice, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 
10. travnja 2012. godine. 
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Ad – 7. 
 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Programa rada i Financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2012. godinu u tekstu 
kako ga je izradio tajnik Zajednice, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. 
travnja 2012. godine. 
 

Ad – 8. 
 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Valter 
Milohanić) donosi Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
za Grad Pazin u 2011. godini. 
 

Ad – 9. 
 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Valter 
Milohanić) donosi Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godini. 
 

Ad – 10. 
 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Valter 
Milohanić) donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada 
Pazina za 2011. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 
28. ožujka 2012. godine. 
 

Ad – 11. 
 Vijeće jednoglasno usvaja Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 
2011. godinu. 
 

Ad – 12. 
 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Godišnji  izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu. 
 

Ad – 13. 
 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o izmjeni i dopuni 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu. 
 

Ad – 14. 
Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o zaduživanju Grada 

Pazina. 
 

Ad – 15. 
 Vijeće sa 3 glasa „ZA“ i 7 glasova „PROTIV“ donosi Zaključak o ne prihvaćanju Odluke o 
otpisu potraživanja prema prijedlogu Gradonačelnika Grada Pazina od 5. travnja 2012. godine  i 
prijedlog Odbora za statut, poslovnik i upravu o izmjeni članka 4. Odluke o otpisu potraživanja od 18. 
travnja 2012. godine. 
 

U 21,00 sat sjednicu Vijeća iz opravdanih razloga napušta vijećnica Patricia Antolović, pa 
predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 9 vijećnika. 
 

Ad – 16. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu. 
 

Ad – 17. 
 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete i prigodnog 
ukrašavanja naselja na području Grada Pazina. 
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Ad – 18. 
 Vijeće sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 
nazočna vijećnica Mirjana Ćus) donosi Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 
vrtić "Olga Ban" Pazin. 
 

Ad – 19. 
 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočna vijećnica Mirjana Ćus) 
donosi Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja  i uvjetima za 
izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima dionice 
ili udjele u vlasništvu. 
 

Ad – 20. 
 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o davanju suglasnosti 
na Odluku o utvrđivanju prijedloga članova Upravnog vijeća  Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda 
Pula. 
 

Ad – 21. 
 Vijeće jednoglasno donosi Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika 
Odbora za društvene djelatnosti (Toni Erdfeld / Irina Kivela Ukotić). 

 
Ad – 22. 

 Gradsko vijeće prima na znanje Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-
prosinac 2011. godine KLASA: 023-01/12-01/05, URBROJ: 2163/01-01-01-12-2 od 10. travnja 2012. 
godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić. 
 

Ad – 23. 
 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ (vijećnik Stanko Mališa nije glasovao) donosi Zaključak o 
prihvaćanju Izvještaja o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2011. godinu KLASA: 021-05/12-
01/10,  URBROJ: 2163/01-03-01-12-1 od 2. travnja 2012. godine. 
 
  

Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 21,25 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/12-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-4 
Pazin, 24. travnja 2012. 

         Predsjednik 
     Gradskog vijeća 
   Stjepan Gabrić,v.r. 


