
 
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 

 
20. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 21. rujna 2010. godine u velikoj vijećnici 

Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.  
 
Prisutni vijećnici: Martin Čotar, Mirjana Ćus, Bruno Rabar, Stjepan Gabrić, Viktor 

Lakoseljac, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, Irina Kivela Ukotić, Renato Kalac, prof., Elvis 
Visintin (u rad sjednice uključio se naknadno) i Dragutin Bravar. 

Odsutni: Davor Sloković i Stanko Mališa. 
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Lucija 

Paro, predstojnica Ureda Grada, Edi Ćus, pročelnik 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, Ante Finderle, načelnik 
Policijske postaje Pazin, Irene Jelovčić, samostalna upravna referentica za imovinsko pravne i opće 
poslove, Irenko Pilat, samostalni upravni referent za pravne i opće poslove, Toni Erdfeld, predstavnik 
talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin, Davor Šišović, novinar „Glasa Istre“ i Branko Ljuština, 
novinar La voce del popolo, Radio Istre i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća, Renato Kalac, konstatira da od 13 vijećnika sjednici prisustvuje 

njih 10, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, otvara rad sjednice i 
raspravu po predloženom dnevnom redu.  

 
 Vijeće jednoglasno utvrđuje slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

 
0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća; 
1. Pitanja vijećnika; 
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 

31.08.2010. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2009. godine; 
3. Odluka o komunalnoj naknadi; 
4. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; 
5. Nacrt Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Pazina i 

Odluka o donošenju Procjene; 
6. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2009. godinu; 
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu;  
8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika; 
9. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2010. godine;  
10. Rješenje o imenovanju tri (3) člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; 
11. Rješenje o imenovanju dva člana u sastav Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta u 

Pazinu; 
12. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Vladimira Nazora Pazin;  
13. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja 

Grada Pazina. 
 
 

Ad – 0. 
 Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća održane 28. 
srpnja 2010. godine.  
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Ad – 1. 
Pitanja vijećnika: 
Predsjednik Vijeća izvješćuje da je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo dostavio odgovor na pitanje vijećnika Stanka Mališe - postava table za naselje Ukotići. 
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
Stjepan Gabarić (citirano). 
„Pitanje za pročelnika gospodina Borisa Demarka – može i usmeni odgovor. 
Kakva je vlasnička pozicija „Kuće za pisce“ u Pazinu?  
Koliki su troškovi navedene kuće od njezina otvaranja i tko i kako snosi te troškove? 
Može i usmeni odgovor.“ 
 
Tomislav Čubrić (citirano): 
„Pitanje za Gradonačelnika. Molim usmeni odgovor. 
Zašto se ne poštuju ugovori o financiranju, sklopljeni sa pazinskim udrugama? 
 
Viktor Lakoseljac (citirano): 
„Pitanje za pročelnika gospodina Daniela Maurovića. Tražim pismeni odgovor. 

 Na zapadnom ulazu u grad, u tijeku je izgradnja benzinske pumpe. Interesira me da li je 
sačinjena studija utjecaja na okoliš?“ 
 - pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorni uređenje i 
graditeljstvo. 

 
Renato Krulčić, gradonačelnik, odgovara da se ugovori o financiranju udruga (misli se na 

udruge iz područja kulture, zdravstva i socijalne skrbi) koji su potpisani krajem godine, ne poštuju 
prvenstveno iz razloga što je financijski priliv Proračuna u mjesecu lipnju i srpnju umanjen za 10 do 
15% u odnosu na plan i to zbog izmjena Zakona o porezu na dohodak, čija je stopa izdvajanja 
smanjena sa 15% na 13%, što je rezultiralo navedenim smanjenjem prihoda po toj osnovi. Trebalo je 
svim udrugama, barem parcijalno, isplaćivati financijska sredstva. Međutim, išlo se logikom da je u 
ova teška vremena  bolje financijski popratiti one ugovore koji su bili vezani uz određene projekte – 
manifestacije koje su na području Grada Pazina održane u mjesecu srpnju i kolovozu, dok će se ostale 
obaveze po ugovorima realizirati u mjesecu rujnu, listopadu… –u skladu sa ugovorima do kraja 
godine, odnosno u skladu sa financijskim kretanjima Proračuna. 

 
Boris Demark, pročelnik, odgovara na pitanje vijećnika Stjepana Gabrića navodeći da je Kuća 

za pisce u vlasništvu Grada Pazina. Bez obzira na činjenicu što je Istarska županija u realizaciju tog 
projekta uložila 900.000,00 kuna, ista nema nikakvog udjela u vlasništvu. Što se tiče troškova Kuće, u 
2010. godini utrošeno je cca. 4.000,00 kuna na ime funkcioniranja i redovitog održavanja (utrošak el. 
energije i ostalo). Točni podaci biti će poznati do kraja ovog tjedna. Financiranje korištenja i 
djelatnosti programa unutar Kuće definirano je Ugovorom koji je potpisan u studenome 2009. godine. 
Temeljem tog Ugovora, utvrđeno je da je upravitelj Kuće Gradska knjižnica Pazin, da će o 
programima voditi brigu Programsko vijeće koje je imenovao Župan Istarske županije a o 
svakodnevnom održavanju, upravljanju, prijemu gostiju, praćenju programa, održavanju čistoće i sl. 
brinuti će se Upravni odbor (ne kao tijelo već kao upravljač). Temeljni kriterij koji je definiran 
Ugovorom je broj dana odnosno način korištenja prostora. Obzirom da ne postoje iskustva na sličnim 
projektima u Istarskoj županiji, izradila se gruba procjena troškova i zajednički je dogovoreno da će 
potpisnici Ugovora, Grad i Istarska županija, svaki za svoje korisnike koji borave u prostoru Kuće, 
dnevno plaćati 80,00 kuna. Financijska sredstva prikupljati će se na poseban račun a trošiti će se 
namjenski za pokrivanje tekućeg održavanja i za manja investiciona ulaganja. Ugovori, odluke i 
rješenja nalaze se u Upravnom odjelu i dostupni su svima na uvid. 
- Prilog: 0. 
 

U 18,40 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Elvis Visintin, pa predsjednik Vijeća 
konstatira da sjednici prisustvuje 11 vijećnika. 
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Ad – 2. 
 Vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području 
Grada Pazina za period od 01.01. do 31.08.2010. godine s usporednim pokazateljima za isti period 
2009. godine Broj: 511-08-26/1-9/8-10 od 6. rujna 2010. godine s konstatacijom da je na području 
Grada Pazina sigurnosno stanje stabilno i povoljno. 
 

Ad – 3. 
 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Odluku o komunalnoj naknadi s 
time da se u: članku 8. naselja „Lovrin, Rogovići i Žudeka“ brišu iz  III. ZONE i upisuju u II. ZONU, 
a u popis naselja II. ZONE dodaje se  naziv naselja „Kras Grdoselski“; u članku 16. stavku 3. brišu se 
riječi „na dohodak“ te u članku 18. stavku 1. točki 3. u zagradi iza riječi „djelatnosti“ dodaje se tekst 
“socijalne skrbi“. 
 

Ad – 4. 
 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina. 
 

Ad – 5. 
 Vijeće sa 9 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Irina Kivela 
Ukotić, Mirjana Ćus i Martin Čotar) donosi Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara Grada Pazina 
 

Ad – 6. 
Vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 

nazočan vijećnik Stjepan Gabrić) donosi zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, 
Područnog ureda Pazin, o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2009. godinu od srpnja 
2010. godine. 
 

Ad – 7. 
 Vijeće jednoglasno donosi zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu u tekstu kako ga je Gradskom vijeću dostavio Gradonačelnik 
Grada Pazina dopisom KLASA: 400-06/10-01/38, URBROJ: 2163/01-01-01-10-2 od 8. rujna 2010. 
godine. 
 Predlaže se povećanje aktivnosti u razvoju cjelokupnog pazinskog gospodarstva (iskoristiti 
inicijative, znanja…) i da gradska uprava poduzme sve zakonom dozvoljene mjere u cilju ostvarenja 
proračunskih prihoda. 
 

Ad – 8. 
 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Odluku o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika s time da se u članku 2. briše radno mjesto pod rednim 
brojem „3. pomoćnik pročelnika upravnog tijela“ i u članku 5. iza riječi „primjenjuje se od“ upisuju se 
riječi „01. listopada“. 
 

Ad – 9. 
 Gradsko vijeće Grada Pazina primilo je na znanje Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada 
Pazina za siječanj-lipanj 2010. godine KLASA: 023-01/10-01/16, URBROJ: 2163/01-01-01-10-3 od 
8. rujna 2010. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio Gradonačelnik Grada Pazina Renato 
Krulčić. 
  

Ad – 10. 
 Renato Kalac, predsjednik Gradskog vijeća prije glasovanja konstatira da su Martin Čotar i 
Elvis Visintin zbog obveza ranije otišli (u 21,10 sati) pa sjednici Vijeća prisustvuje 9 od 13 vijećnika. 
 Vijeće sa 8 glasova „ZA“ (vijećnik Bruno Rabar nije glasovao) donosi Rješenje o imenovanju 
tri (3) člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin: 1. TONI ERDFELD, 2. IRINA 
KIVELA UKOTIĆ, 3. BRUNO RABAR. 
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Ad – 11. 
 Vijeće jednoglasno donosi Rješenje o imenovanju dva člana u sastav Upravnog vijeća Pučkog 
otvorenog  učilišta u Pazinu: 1. STANKO MALIŠA, 2. TOMISLAV ČUBRIĆ. 
 

Ad – 12. 
 Vijeće jednoglasno donosi Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog 
odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin - umjesto dosadašnjeg člana ELVISA VISINTINA, 
imenuje se EDI ĆUS. 
 

Ad – 13. 
 Vijeće jednoglasno donosi Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Načelnika i članova  
Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina - umjesto dosadašnjeg člana GORANA TERKOVIĆA, 
imenuje se ANTE FINDERLE, načelnik Policijske postaje Pazin. 
 
 
 Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 21,20 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/10-01/69 
URBROJ: 2163/01-03-02-10-3 
Pazin, 21. rujna 2010. 
 
 

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

 


