
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 

39. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 25. rujna 2012. godine u velikoj vijećnici 
Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.  

 
Prisutni vijećnici: Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, 

Martin Čotar, Patricia Antolović , Mirjana Ćus, Mladen Sironić, Dragutin Bravar, Elvis Visintin, 
Renato Kalac, prof., Stanko Mališa i Iva Rumin. 

 
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, Ante Finderle, načelnik Policijske postaje Pazin, Irene 
Jelovčić, samostalna upravna referentica za imovinsko pravne i opće poslove pri Upravnom odjelu za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Vedran Ivančić, predsjednik Gradskog savjeta mladih 
Grada Pazina, Vinko Stihović, predsjednik HSU-a Pazin, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske 
nacionalne manjine za Grad Pazin i Mirjam Rimanić, novinar „Glasa Istre“. 
 

Potpredsjednik Gradskog vijeća, Renato Kalac, konstatira da sjednici prisustvuju svi vijećnici 
- njih 13, 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 37. sjednice Gradskog vijeća; 
1. Pitanja vijećnika;  
2. Odluka o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina; 
3. Odluka o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina; 
4. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 30.06. 

2012. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2011. godine;  
5. Odluka o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja „Moj mir“ u Pazinu;  
6. Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za 2011. godinu; 
7. Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2011. godini;   
8. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2011. godinu; 
9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; 
10. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu; 
11. Operativni plan za provedbu Kulturne strategije Grada Pazina za razdoblje od 2012. do 

2016. godine; 
12. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2012. godine; 
13. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina; 
14. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 
 
 

Ad – 0.  
 Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 37. sjednice Gradskog vijeća održane 26. 
srpnja 2012. godine.  
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Ad – 1. 
Pitanja vijećnika: 
Potpredsjednik Vijeća izvješćuje prisutne da je Gradonačelnik dostavio odgovor na pitanje 

vijećnika u vezi imenovanja članova nadzornih odbora u trgovačkim društvima čiji je osnivač ili 
suosnivač Grad Pazin. 

Zatim potpredsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
  

Martin Čotar (citirano): 
„Da li uslijed nepravilnih skladištenja opasnih materijala u industrijskoj zoni Pazinka I, postoji 

mogućnost ponavljanja nesretnog slučaja, odnosno požara, koji bi mogao ugroziti zdravlje građana 
Grada Pazina i okolne prirode te ugroziti imovinu? 

Obrazloženje: Prije tjedan dana bili smo svjedoci devastirajućeg požara koji je zahvatio 
skladišne prostore na jugoistočnoj strani industrijske zone Pazinka I. Osim materijalne štete koja je 
prouzrokovana požarom, izgorjeli materijal u atmosferu je, gotovo dva puna dana, izbacivao velike 
količine dima i čestica koje, pored vrlo neugodnog mirisa, zasigurno ima i mnoštvo negativnih 
kemijskih i inih čestica. Imajući u vidu dugotrajnost požara i dima, moguće je da se isti nataložio po 
tlu, vegetaciji i građevinama na širem području grada Pazina. 

Imajući u vidu da u industrijskoj zoni Pazinka I postoji mnoštvo sličnih objekata, a posebice 
poduzeća Ekooperativa, povodom čijeg je dolaska na prostor Pazinke I bilo podosta nezadovoljstva 
među građanima Grada Pazina, nameće se pitanje o mogućnosti slične havarije i u okolnim 
prostorima. U slučaju postojanja štetnih i opasnih kemikalija u takvim prostorima, pojavljuje se 
opasnosti ozbiljnog ugrožavanja zdravlja i života građana Grada Pazina, živih bića, vegetacije. 

Slijedom rečenoga, zanima me kako je navedeno u pitanju, s posebnim osvrtom na skladišta 
opasnih kemikalija i materijala. 

Pitanje je upućeno Gradonačelniku Grada Pazina, može usmeni ili pismeni odgovor.“ 
 
 Valter Milohanić (citirano): 
 „Pitanje za Gradonačelnika Renata Krulčića kao šefa stožera za zaštitu od požara na slučaju 
Pazin. 
 Da li su naručene analize toksičnosti tla nakon požara na nekoliko mjesta da se vidi koliku je 
štetu po tlo izazvao požar u bivšoj Pazinki?“ 
 

Stanko Mališa (citirano): 
„1. „Hiža od besid“ zašto ovakav naziv kada se u Pazinu kaže „Kuća“? 

  2 Cijene odvoza smeća? 
     Ljudi se žale da je po novom obračunu poskupio odvoz smeća preko 30% što je značajno. 
     - Kada smo donosili novi način obračuna bilo je rečeno da se time ne povećavaju cijene!“ 
  

Dragutin Bravar (citirano): 
 „Za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo g. 
Daniela Maurovića. 
 Da li imate informaciju zbog čega do danas nisu započeti radovi na izgradnji vodovodnog 
ogranka Smoljani, Jukani u MO Kašćerga, iako je izvlaštenje odrađeno početkom 2011. godine i 
usmeno obećano da će radovi započeti najkasnije u 9. mjesecu 2011.. godine? 
 
 Renato Kalac (citirano): 

„1. Pitanje upućujem gradonačelniku Grada Pazina gospodinu Renatu Krulčiću. 
 Poštovani gospodine gradonačelniče, potaknut nedavnim požarom i akcidentom u 
Industrijskoj zoni „Pazinka I“ , preciznije skladištu tvrtke „Brati Ritoša“ postavljam Vam pitanje: 
 Koliko su grad Pazin i njegovi građani sigurni u slučaju možebitnog sličnog događaja u 
skladištu tvrtke „Ecooperativa“, a koja se na istoj lokaciji bavi skladištenjem raznih vrsta opasnog 
otpada? 
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 Obrazloženje: 
 Požar skladišta koji je 17. rujna 2012. u gore spomenutom skladištu izazvao velike materijalne 
štete dokazuje koliko smo zapravo ranjivi i koliko malo treba do nastanka velike nesreće ili ne daj 
bože katastrofe. 
 Zahvaljujući angažmanu svih nadležnih službi Grada Pazina od JVP, preko HMP, policije, 
Stožera zaštite i spašavanja grada, lokalnih medija, gradske uprave i Vas osobno, nesebičnoj pomoći 
VZ IŽ i JVP postrojbi Istre i angažmanu brojnih inspekcijskih službi ovaj je događaj ostao na razini 
velikog požara i nije prerastao u nesreću u kojoj bi došlo do ozbiljnijeg ugrožavanja zdravlja naših 
građana ili gubitka ljudskih života. Tu treba odati priznanja svima koji su sudjelovali u ovoj zahtjevnoj 
aktivnosti. 
 Ovo međutim postavlja pitanje stvarne razine sigurnosti i zaštite naših građana, materijalnih i 
kulturnih dobara te okoliša. Postavljam stoga ovo pitanje sa zahtjevom da se meni i našim građanima 
odgovori na osnovna pitanja: Da li smo sigurni da skladište djeluje na način potpuno siguran za nas 
građane, materijalna dobra i okoliš?. 
 Jesu li u skladištu provedeni odgovarajući inspekcijski nadzori od strane vodopravne, 
protupožarne, sanitarne, inspekcije zaštite okoliša, inspekcije rada i sl., da li Grad ima saznanja o 
nalazima tih službi, a koja bi garantirala da je rad ovog skladišta u skladu sa svim pozitivnim normama 
i propisima koji vrijede za RH i EU, a što znači da naši građani mogu biti mirni i spokojni. Postoji li u 
tvrtci „Unutarnji plan zaštite i spašavanja“, odnosno ima li elemenata za izradu „Vanjskog plana 
zaštite i spašavanja“, te ako ima da li je isti izrađen i da li su naši građani s njime upoznati. Kolike su 
to ukupne količine, koje vrste i kategorije opasnog otpada uskladištene na zapadnom ulazu u pazinsku 
kotlinu, neposredno uz zaštićeni krajolik Pazinske jame i vodotoka Pazinčice? 
 Jesu li ukupne snage zaštite i spašavanja Grada Pazina opremljene, obučene i uvježbane za 
postupanje u slučaju eventualnog nastanka akcidenta bilo koje vrste u tom skladištu? Provode li se  
vježbe unutar tvrtke, javne vježbe sa snagama ZiS, građanima i sl.? 
 Gospodine Gradonačelniče, podsjećam da je za protiv požarnu i civilnu zaštitu (dakle zaštitu i 
spašavanje) odgovoran Grad Pazin kao JLS. 
 Siguran sam da građani imaju pravo znati i biti obaviješteni o svemu, pa i razini potencijalnih 
opasnosti koje vrebaju i iz te tvrtke. 
 Znam da je Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša ovo 
skladište procijenjeno kao značajno opasno i „prava nepoznanica“ sa aspekta ZiS. 
 Molim konkretan pismeni i cjeloviti odgovor, popraćen nalazima svih provedenih 
inspekcijskih nalaza u proteklih pet godina.“ 
- pitanje proslijeđeno Gradonačelniku Grada Pazina. 
 „2. Pitanje također upućujem Gradonačelniku gosp. Krulčiću. 
 Poštovani gospodine Gradonačelniče: „Što se trenutno događa sa prostorima dvorane „Mirna“ 
i kino sale, jesu li u funkciji, koja im je namjena i do kada će biti neiskorišteni?! 
 Obrazloženje: Sve do nedavno govorilo se je o tim prostorima kao prostorima za Skupštinu IŽ, 
njihovom uređenje, izgradnji podzemne garaže i sl. Čini mi se da je sa Istarskom županijom potpisano 
i pismo namjere, a neki upućeniji tvrde i ugovor (koji je navodno i istekao).  
 Prostorom koliko je meni poznato upravlja POU Pazin, a vlasnik je Grad Pazin (kao osnivač 
POU). Trenutno je stanje da je preko 85% ovog velikog i atraktivnog prostora u središtu grada prazno 
i neiskorišteno. Prostor se ne održava, na krovnim crjepovima su vidljive rupe, a poneki i nedostaje pa 
je za pretpostaviti da isti prokišnjava. 
 Ovakvo stanje traje godinama i ukazuje na potpunu nebrigu o ovom kompleksu u vlasništvu 
Grada i njegovih građana. 
 Sa druge strane potencijalni investitori u Gradu Pazinu traže prostore za različite oblike 
trgovačke djelatnosti površine od 200 do 500 m2, ali ih ovaj grad nema. 
 Zanima me osobno i u ime mojih birača do kada će ovi prostori biti neiskorišteni, prazni i 
propadati. Hoćemo li i dalje čekati milost Županije koja barem do sada nije pokazala istinsku volju da 
njezino sjedište bude u srcu Istre. 
 Molim usmeni odgovor. 
 3. Pitanje upućeno Pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
graditeljstvo g. Mauroviću. 
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 Poštovani, što gradska uprava namjerava poduzeti kako bi se ubrzalo rješavanje problema 
naših građana koji do svojih obiteljskih domova moraju prolaziti putovima ili parcelama u privatnom 
vlasništvu? 
 Obrazloženje: Kao vijećnik vrlo često sam upitan kako od strane vlasnika, tako i od strane 
korisnika putova koji do obiteljskih kuća vode preko privatnih parcela.Spomenut ću u tom kontekstu 
često spomenuto naselje Rogovići, gdje put do nekoliko obiteljskih kuća vodi preko privatnog 
zemljišta. Slična je situacija i u naselju Kuhari gdje dio puta prema dvije obiteljske kuće i tri 
građevinske čestice također vodi preko privatne parcele, a sve je to u području građenja. Takvih 
primjera ima na području grada još nekoliko. 
 Naglašavam da su obiteljske kuće izgrađene sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji 
(dakle sa svom dokumentacijom). Razumijem da je način rješavanja ovog problema ponekad vrlo 
složen i kompliciran, ali ne možemo shvatiti da rješavanje traje godinama i desetljećima . 
 Za ilustraciju osobno sam u ime mještana naselja Kuhari 2009. godine pokrenuo proceduru 
rješavanja ovakvog problema, a sad sam nakon gotovo 4 godine skoro na početku. Činjenica da 
prilično dobro poznajem problematiku nije mi pri tome pomogla. 
 Držim kako bi težišnim usmjerenjem nekog od stručnih službenika u Vašem Odjelu na ovakvu 
aktivnost postigli željeni rezultat. 
 Molim usmeni odgovor a očekujem i postupanje.“ 
 
 Daniel Maurović odgovara: 
 - vodovodni ogranak Smoljani – Jukani – u razgovoru sa Istarskim vodovodom rečeno je da je 
izgradnja navedenog ogranka u planu za ovu godinu. U tijeku je izrada natječajne dokumentacije i 
raspisivanje natječaja tako da se ove jeseni očekuje realizacija izgradnje, 
 - problematika prolaska putova po privatnim parcelama – stvar je kompleksan i ima dosta 
slučajeva na području Grada sa takvim problemima. Radi se o naslijeđenim situacijama a vlasništvo je 
svima vrlo bitno. Zakoni koji rješavaju tu problematiku su ponekad nedorečeni i Grad stavljaju u vrlo 
tešku poziciju kada se radi o rješavanju imovinsko-pravnih poslova. Problemi se rješavaju od slučaja 
do slučaja. Osim problema u navedenim naseljima problema ima npr. i Stancija Pataj, iako je dio 
riješen. Između ostaloga problem je i u tome što su se nekada davale građevinske dozvole sa putovima 
koji prolaze preko privatnih parcela, a problem je i u nesuglasju između nove i stare izmjere čestica 
tako da i geodeti imaju problema u određivanju vlasništva parcela. U Rogovićima se po pitanju putova 
vode sudski procesi, tako da zbog istih mještani ne žele potpisati parcelacijski elaborat koji je potreban 
za građevinsku dozvolu, iako je ista izrađena na njihov zahtjev. Problematika je vrlo složena i teško je 
dati jednoznačan odgovor na to pitanje. Zakon o cestama predviđa rješavanje navedene problematike 
na jednostavniji način, međutim, problem je u tome što se za sada takva rješenja ne mogu provesti u 
Katastru. Osim toga, građani traže novac za svaki m² puta koji se možda koristi 30-40 godina, 
 
 Renato Krulčić odgovara: 
 - na pitanje o požaru u Industrijskoj zoni „Pazinka I“ dostaviti će potpuniji-pisani odgovor. 
Prije svega zahvaljuje vatrogascima JVP Pazina i svima ostalima koji su brzo djelovali na gašenju 
požara. Također se zahvaljuje i Stožeru zaštite i spašavanja Grada Pazina koji je pravovremeno 
informirao građane o stanju na terenu kao i o načinu postupanja i zaštiti. Grad Pazin je zadužen za 
sigurnost, zaštitu i spašavanje i procjenu ugroženosti ali nema ovlasti za izdavanje dozvola za 
obavljanje djelatnosti na prostoru „Pazinka I“. Grad je 2007. upućivao dopise inspekcijama, 
Ministarstvu zaštite okoliša i  svim nadležnim institucijama o tome da Tvrtki „Ecooperativa“ nije 
mjesto na tom području. Po tom pitanju bilo je i prosvjeda kako bi se upozorila javnost o mogućem 
ekocidu koji bi pored Pazina imao teške posljedice i za cijelu Istarski županiju, budući se Tvrtka nalazi 
u II. vodozaštitnoj zoni. Što se tiče analize i mjerenja tla, poznato nam je da je na terenu bila 
inspektorica zaštite okoliša i naložila mjerenje emisije plinova u zrak. Navedeno mjerenje je zakonska 
obaveza vlasnika prostora u kojem se dogodio požar što je i učinjeno. Gradska uprava je po tom 
pitanju dobila zapisnik sa požarišta i niti jedan drugi dokument. Bez obzira na sve, tvrtke poput 
„Ecooperative“ su potrebne jer bi u protivnom sav taj otpad koji se privremeno skladišti i otprema u 
spalionice, završio u prirodi, odnosno na divljim odlagalištima otpada. Tvrtka je kupila zemljište u 
gospodarskoj zoni „Ciburi II“ i za očekivati je da će na tom području biti transfer stanica otpada uz 
maksimalne zakonom propisane zaštitne mjere. Koliko smo sigurni? Pitanje je koliko smo npr. sigurni 
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kada se vozimo iza cisterne koja prevozi gorivo ili ukoliko smo sigurni na benzinskoj crpki i sl. 
Ukoliko je sustav postavljen na način da ima sve zakonom propisane sigurnosne mjere tada smo 
prilično sigurni. Grad Pazin će se zalagat da se predmetna problematika riješi u što je moguće kraćem 
roku i što povoljnije za građane Grada Pazina i šire, 
 - „Hiža od besid“ ima još jedan naziv a taj je „Kuća za pisce“ jer su to uvriježeni nazivi za 
područje Istarske županije, budući je to zajednički projekt Grada Pazina i Istarske županije, 
 - novi obračun odvoza smeća – Odluka je donesena 21.01.2010. godine i od tada se nije 
mijenjala. Prema navedenoj Odluci odvoz smeća se plaća prema broju članova domaćinstva a ne kako 
je to bilo ranije, prema m² korisnog prostora, 
 - kino „Mirna“ – prostor je u vlasništvu  Pučkog otvorenog učilišta čiji je osnivač Grad Pazin.  
Učilište je sklopilo Ugovor sa Istarskom županijom o realizaciji projekta – uređenja prostora za 
smještaj Skupštine IŽ. Trenutno taj projekt nije aktualan jer nema financijskih sredstava za realizaciju. 
U navedenim prostorima se nalazi Osnovna glazbena škola koja se planira preseliti u matičnu 
Osnovnu školu nakon njezine dogradnje. Zatim ističe problem financiranje Spomen doma, koji bez 
obzira što po osnovi najma godišnje uprihođuje oko milion kuna, ne može samostalno funkcionirati. 
Problem je između ostaloga i u tome što se radi o velikom prostoru, u kojem je „zub vremena“ učinio 
svoje, tako da se radi na rješavaju problema na dobrobit svih. 
 

Ad – 3. 
 Vijeće utvrđuje Odluku o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina – Stjepana 
Gabrića. 
 

Ad – 4. 
 Vijeće utvrđuje Odluku o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina – 
Dragutina Bravara. 
 

Ad – 4. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na 
području Grada Pazina za period od 01.01. do 30.06. 2012. godine s usporednim pokazateljima za isti 
period 2011. godine Broj: 511-08-26/1-9/2-6/1-12 od 5. srpnja 2012., uz konstataciju da je sigurnosno 
stanje na području Grada Pazina zadovoljavajuće. 
 

Ad - 5 
Vijeće jednoglasno donosi Odluku o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja „Moj mir“ 

u Pazinu. 
 

Ad – 6. 
Vijeće sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Valter 

Milohanić i Mirjana Ćus) donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Udruga na području Grada 
Pazina za 2011. godinu KLASA: 007-01/12-01/25, URBROJ; 2163/01-05-01-12-1 od 10. rujna 2012., 
u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 14. rujna 2011. godine. 
 

Ad – 7. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Udruga na području 

Grada Pazina za 2011. godinu KLASA: 007-01/12-01/25, URBROJ; 2163/01-05-01-12-1 od 10. rujna 
2012., u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 14. rujna 2011. 
godine. 
 

Ad – 8. 
 Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Zaključak o prihvaćanju  
Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin o obavljenoj financijskoj reviziji Grada 
Pazina za 2011. godinu od kolovoza 2012. godine. 
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Ad – 9. 
 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 5 glasova „SUZDRŽANIH“ donosi Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu. 
 

Ad – 10. 
Vijeće sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Martin Čotar) 

donosi Odluku o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu: 1. SILVIO MATIĆ, Lovrin 80B, Pazin, predsjednik, 2. 
KLAUDIO SINKOVIĆ, Maršeti 14A, Pazin, član i 3. ZDENKO PAULIŠIĆ, Zarečje 39, Pazin, član. 
 

Ad – 11. 
 Vijeće sa 10 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Valter 
Milohanić, Martin Čotar i Dragutin Bravar) donosi Zaključak o donošenju Operativnog plana za 
provedbu Kulturne strategije Grada Pazina za razdoblje od 2012. do 2016. godine. 
  

Ad – 12. 
Vijeće donosi Zaključak kojim je Gradsko vijeće Grada Pazina primilo na znanje Izvještaj o 

radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2012. godine KLASA: 023-01/12-01/32, 
URBROJ: 2163/01-01-01-12-2 od 12. rujna 2012. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio 
Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić. 
 

Ad - 13 
Vijeće sa 6 glasa „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Stanko Mališa) 

od sveukupno 13 članova nije donijelo Odluku o izboru Valtera Milohanića za predsjednika Gradskog 
vijeća.  
 

Ad – 14 
Vijeće sa 4 glasa „ZA“ od sveukupno 13 članova nije donijelo Odluku o izboru Stjepana 

Gabrića za potpredsjednika Gradskog vijeća.  
 
 

Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 21,00 sat. 
 
 
KLASA: 021-05/12-01/49 
URBROJ: 2163/01-03-02-12-3 
Pazin,  25. rujna 2012. 

         Potpredsjednik 
        Gradskog vijeća 
   Renato Kalac, prof.,v.r. 
 

 


