SKRAĆENI ZAPISNIK
10. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 22. svibnja 2014. godine u velikoj
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.
Prisutni vijećnici: Vesna Ivančić, Mate Jurić, Dragutin Bravar, Valter Žgrablić, dr.sc. Sandi
Blagonić, Boris Demark, Ivica Gržinić, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić (u rad sjednice
uključio se naknadno), Valter Milohanić, Patricia Antolović (u rad sjednice uključila se naknadno) i
Renato Kalac, prof.
Odsutni vijećnici (opravdano): Mladen Sironić i Martin Čotar.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana
Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Nevija
Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Maja Stranić Grah,
pročelnica Upravnog odjel za gospodarstvo, financije i proračun, Danel Maurović, pročelnik
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj
Službe za unutarnju reviziju Grada Pazina, Mladen Milohanić, stručni savjetnik za agrarnu politiku,
ruralni razvoj i kreditiranje Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Laura Šuperina,
direktorica Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, Damir Milanović, Istarski vodovod d.o.o. – upravitelj
Poslovne jedinice Pazin, Vinko Stihović, predsjednik HSU-a Pazin, Vesna Rusijan Ljuština,
ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Anita Klanac, predstavnik tvrtke izrađivača Akcijskog
plana – SENSUM d.o.o. Rijeka, Neven Rimanić, zamjenik predsjednice Komisije za priznanja i
nagrade, Anton Finderle, Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje pri Upravnom odjelu za
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Roberta Špoljarić, Iva Luk, Mauro Gržetić i Luana Pamić,
članovi Gradskog savjeta mladih Grada Pazina, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne
manjine za Grad Pazin, Mirjan Rimanić, novinar „Glasa Istre“, Branko Ljuština novinar La voce del
popolo, Radio Istre i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula, Marina Ladavac Sertić, zainteresirana
građanka.
Predsjednik Gradskog vijeća, Boris Demark (dalje: predsjednik Vijeća) utvrđuje da sjednici
Vijeća od 15 vijećnika prisustvuje njih 11, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano
odlučivanje te otvara rad sjednice.
Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ utvrđuje izmijenjeni Dnevni red (brišu se točke - Odluka o donošenju II. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina, Odluka o osnivanju Poslovne zone Lešće i Odluka o
zaduživanju Grada Pazina; Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe
razmatrati će se pod točkom 3. i dodaje se točka 16. koja glasi „Informacija o „Puris“ d.d. u stečaju“)
kako slijedi
D NE V N I R E D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verifikacija Skraćenog zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća;
Pitanja vijećnika;
Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe;
Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pazina (SEAP);
Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2013. godinu;
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu;
Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2013. godini;
Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za 2013. godinu;
Prijedlog odluke o izradi III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
grada Pazina;
10. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne
namjene „Ciburi II“;
11. Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o. i utvrđivanju Izjave
o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o.;

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“
Pazin;
13. Prijedlozi odluka za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina;
14. Izvještaj o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću da se 13. rujna slavi kao
Dan Grada Pazina;
15. Prijedlog zaključka o prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na službenim
stranicama Grada Pazina;
16. Informacija o „PURIS d.d. u stečaju“.
Ad – 1.
Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ verificira Skraćeni
zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća od 27. ožujka 2014. godine.
- Prilog: 1.
Ad – 2.
Predsjednik Vijeća izvješćuje prisutne da su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika Valtera
Miohanića vezano za raspolaganje stanovima u vlasništvu Grada Pazina i vezano za prestanak
stanarskog prava u gradskim stanovima.
Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Valter Milohanić (citirano):
„Za Gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića.
Da li ste voljni podržat prijedlog kojim bi djelomično ili trajno riješili do sada neriješen
problem vezan uz turističku infrastrukturu Grada Pazina? Prijedlog se odnosi na stajalište za autobuse
koji odvoze turiste, školarce i maturante u posjet našem Gradu. Naime u posljednjih nekoliko dana
primijetio sam autobuse na raznim lokacijama po gradu, od trga do iza Spomen doma na prometnici, a
svjedočio sam i okretanju autobusa lani i ove godine nakon pokušaja da parkira kraj crkve, jedva su se
okrenuli i napustili naš Grad, a ja sam ih ispratio automobilom.
Prilikom preseljenja Usluge iz ulice prolaz Vincenta od K,astva tražio sam da se tamo označe
mjesta za parkiranje autobusa, što je tadašnji gradonačelnik Neven Rimanić i podržao te su mjesta i
označena. Međutim ta lokacija nikad nije zaživjela pošto je od jutra parkiralište puno, iako su oznake i
danas tamo, a ispred ulaza na parking je znak zabrane prolaza za autobuse, koliko se sjećam. Ako bi se
tamo i parkirali bila bi to slaba korist za ovaj Grad, pošto bi prošli samo kroz ulicu Velog Jože i Prilaz
Kaštelu, što je vrlo blizu Kaštela i nema neku turističku ponudu. Stoga predlažem da se ustupi lokacija
isprede Spomen doma preciznije ulaz u tzv. zabranjenu ulicu, tj. zatvorenu prometnicu na Šetalištu
Pazinske gimnazije, gdje stanu dva autobusa do postojećih stupića, a sada se na tom mjestu parkiraju
automobili. To se može regulirat jer od nedavno imamo prometnog redara. Mjesto je u hladu, i svaki
šofer bi to znao cijenit i reklamirat. Na putu do kaštela nalaze se barovi i restorani koji bez problema
mogu primit po autobus gostiju. Udaljenost od lokacije koja je u jednom pravcu oko 600 m garantira
da bi se turisti zaustavili na piću, ako ništa drugo u markerima, a i po putu ima i suvenirnica. Tim
potezom omogućujemo i otvaranje nove ponude i rješavamo po meni višegodišnji veliki problem
autobusnih stajališta za posjetitelje Kaštela, a lokacija garantira da bi od toga bilo koristi i za
ugostiteljsku i trgovačku djelatnost, a time i izravno za državni i gradski proračun.
Rezervna lokacija je na mjestu gdje se cesta na putu prema parkiralištu Spomen doma širi u
dvije trake, gdje bi mogli ustupit prometnicu sa desne strane gdje isto stanu dva autobusa. Možda bi
trebali označit i obje opcije, a sve što je potrebno je to da se uz postojeće turističke znakove po
kružnim tokovima doda po jednu tablu sa oznakom parking, Bus, simbol kaštela, strelicu i koliko
metara je do tamo. Stvar je hitna i mislim da se može odradit već idućeg tjedna, a riješit će jedan veliki
problem i poboljšat reputaciju ovog nam Grada.“
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo.
U 18,15 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnica Patricia Antolović, pa predsjednik
Vijeća konstatira da istoj prisustvuje 12 vijećnika.
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Stjepan Gabrić navodi kako smo svi svjedoci tragedije - poplave koja je zadesila istočnu
Hrvatsku. Iz tog razloga predlaže vijećnicima da se odreknu vijećničke naknade, barem za ovu
sjednicu Gradskog vijeća i da se ta sredstva uplate Crvenom križu Republike Hrvatske za poplavljena
područja. Moli vijećnike da podrže prijedlog, jer je to minimum koji u ovom trenutku kao vijećnici
mogu učiniti.
Valter Milohanić ističe da se odriče svoje vijećničke naknade u korist poplavljenih područja
Republike Hrvatske.
Renato Kalac upućuje pitanje Gradonačelniku. Navodi kako u sredstvima javnog priopćavanja
nije naišao na informaciju, pa pita da li je Grad Pazin iz Proračunskih sredstava izvršio donaciju uplatu za poplavljena područja? Ukoliko je isplata izvršena, smatra da vijećnici trebaju znati kako i u
kojem obimu je ista izvršena. U ovom slučaju ne misli na humanitarnu pomoć koju građani sakupljaju
i predaju Crvenom križu, Caritasu i ostalim udrugama, već misli na donaciju na razini Grada. Zna da
je donaciju izvršio Grad Umag i još neki drugi Gradovi. Ima informaciju da je navodno i Grad Pazin
uplatio nekakvu donaciju, zato ga zanima da li je ta informacija točna i ako je o kojem se iznosu radi?
Predsjednik Vijeća navodi da inicijative o pružanju pomoći poplavljenim područjima dolaze
sa više strana, pa da se prijedlozi ne bi ponavljali i ako se vijećnici slože, predlaže da se svi članovi
Vijeća odreknu vijećničke naknade za prisustvovanje današnjoj sjednici Vijeća i da se ta sredstva
uplate u korist Hrvatskog Crvenog križa za pomoć poplavljenim područjima u Republici Hrvatskoj.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ prihvaća prijedlog da se svi članovi
Vijeća odreknu vijećničke naknade za prisustvovanje današnjoj sjednici Vijeća i da se ta sredstva
uplate u korist Hrvatskog Crvenog križa za pomoć poplavljenim područjima u Republici Hrvatskoj.
Vesna Ivančić (citirano):
„1. Da li će Grad Pazin na zahtjev ugostitelja dozvolit produženje radnog vremena
ugostiteljskih objekata za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva.“
Viktor Lakoseljac (citirano):
„1. Pitanje za Gradonačelnika.
Pred otvaranjem je športska dvorana u Pazinu koja se nalazi u sklopu škola OŠ „Vladimir
Nazor“ i „Jurja Dobrile“ u Pazinu. Kako sam neslužbeno čuo od građana grada Pazina, da dvorana nije
izgrađena po standardu za doigravanje međunarodnih utakmica, želim znati jeli ta informacija točna?
2. Pitanje za pročelnika Daniela Maurovića.
U tijeku su radovi na adaptaciji vode u naselju Stari Pazin, te električne energije također u
Mjesnom odboru Stari Pazin, volio bih znati tko je koordinator tih radova?
3. Pitanje za pročelnika Daniela Maurovića.
U toku je izgradnja drugog kraka Ipsilona u Pazinu. Kako se vrše pojedine izmjere k.č.,
interesiralo bi me koja je izmjera nova ili stara točna?
Sandi Blagonić (citirano):
„1. U kojem se razdoblju namjerava izvršiti kupnja i postavljanje biste Vladimira Gortana u
Parku velikana?
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo.
2. Je li moguće dostaviti detaljniju specifikaciju plaćenih usluga tijekom 2013. godine za
medijske i PR usluge?
3. Zbog čega je sa dnevnog reda 10. sjednice Gradskog vijeća skinuta točka 11. „Prijedlog
Odluke o zaduživanju Grada Pazina“?
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun.
Patricia Antolović postavlja pitanje vezano za potpisivanje ugovora o sufinanciranju rada
udruga iz Proračuna za 2014. godinu. Zanima ju da li je Ugovor o sufinanciranju potpisan sa Udrugom
Happy End i ukoliko nije zašto nije, obzirom da je Udruga na vrijeme i u zato predviđenom
zakonskom roku predala dokumentaciju za uvrštenje u gradski Proračun? Moli da se nešto kaže o
tome.
Daniel Maurović odgovara:
- radovi na području Mjesnog odbora Stari Pazin (Viktor Lakoseljac) – u zadnjih mjesec dana
rađena su dva projekta i to jedan u ulici Mate Balota i jedan na području Starog Pazina (od crkve
prema nižem dijelu naselja). U ulici Mate Balota radilo se na zamjeni energetskog kabela (investicija
HEP-a) jer je postojeći kabel bio zadnji kabel u gradu koji po svojim karakteristikama nije zadovoljio
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svoju funkciju a i bio je položen po dvorišnim parcelama privatnih kuća. Pored zamjene kabela,
spojilo se trafostanicu Štranjga na trafostanicu Stari Pazin, tako da taj dio grada sada ima sigurno i
kvalitetno napajanje električnom energijom. Uz tu investiciju (kada se već prekopava prometnica),
uslijedio je zahtjev Istarskog vodovoda za djelomičnom rekonstrukcijom vodovodne mreže
(zamijenilo se stare i nefunkcionalne cijevi). U sklopi tih radova, Grad Pazin je omogućio da se na tom
dijelu grada u zemlju položi i telekomunikacijski sustav. Prije davanja suglasnosti za prekopavanje
prometnice, Grad je provjerio stanje stvari i utvrdio da je prometnica asfaltirana prije šest godina, da
po gradskim aktima ista mora biti asfaltirana najmanje pet godina prije prekopavanja, tako da nije bilo
razloga da se ne da suglasnost. Rekonstrukcija vodovodne mreže na Starom Pazinu najavljuje se već
dvije godine, tako da je ista sada konačno realizirana. Tijekom rekonstrukcije (kada se već prekopava
prometnica) kontaktiralo se HEP i T-com ako imaju potrebu za kakvom komunalnom intervencijom,
ali oni su odgovorili negativno. Grad je dao uvjet da se nakon završetka radova cesta asfaltira
kvalitetno, tako da bi ovih dana trebalo biti dovršeno i asfaltiranje.
- stara i nova izmjera k.č. (Viktor Lakoseljac) – sedamdesetih godina izvršeno je avionsko
snimanje terena i počelo se raditi na tome da se stanje na terenu uskladi sa stanjem u Katastru i
zemljišnim knjigama. Međutim, iz nekog razloga aktivnosti po tom pitanju su stale, tako da sada na
dijelu Grada postoje dvostruke izmjere. Problema sa starim i novim izmjerama imaju mnogi građani a
i gradska uprava gotovo sa svakim projektom. Nova izmjera se vodi u Katastru a stara u zemljišnim
knjigama. Gotovo uvijek te dvije izmjere nisu usklađene tako da se mora raditi identifikacija. Ono što
je najvažnije je vlasništvo i ono se vodi po staroj izmjeri u zemljišnim knjigama. Postupak je takav da
geodeti najprije utvrde određeno preklapanje katastarskih čestica, nakon čega se postupak dalje vodi u
Katastru i Sudu. Rješavanje problema stare i nove izmjere u nadležnosti je države, za što je potrebo
osigurati više miliona kuna a postupak rješavanja može pokrenuti i Grad ali u tom slučaju mora i
osigurati financijska sredstva u Proračunu.
- bista Vladimira Gortana (Sandi Blagonić) – prije nekoliko godina bile su prezentirane
ponude za izradu lijevane biste. Usluga d.o.o. dobila je zadatak da obnovi te ponude i pronađe
eventualne nove ponuditelje. U ovom trenutku ne može dati precizan odgovor ali to može učiniti na
slijedećoj sjednici Vijeća.
Renato Krulčić najprije pozdravlja predstavnike Gradskog savjeta mladih koje je danas
konstituirano. Savjetu mladih želi uspješan dvogodišnji rad, da njihov rad bude bolji od prethodnika te
da prate rad Gradskog vijeća i da njihove primjedbe i prijedlozi budu konstruktivni.
Zatim daje odgovore:
- Udruga Happy End (Patricia Antolović) – sa navedenom Udrugom nije potpisan ugovor o
sufinanciranju zato što ista ne spada pod udruge za društvene djelatnosti već pod Upravni odjel za
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. U sklopu navedenog Upravnog odjela stoji
stavka od 80.000,00 kuna, od čega je 30.000,00 kuna namijenjeno kao donacija za udrugu Happy End
a 50.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za budući azil za životinje (vjerojatno na lokaciji
Loke). Prema tome, nije zaboravljeno na navedenu udrugu, već se ista samo nalazi u sklopu drugog
Upravnog odjela, a ugovor će biti potpisan u skorije vrijeme.
- Odluka o zaduživanju Grada Pazina (Sandi Blagonić) – navedena Odluka skinuta je sa
dnevnog reda Vijeća iz razloga što Hrvatska banka za obnovu i razvoj (putem Komercijalne bake),
nije dostavila potvrdu o odobravanju istih uvjeta zaduživanja kao i u ranijim situacijama, a to je rok od
15 godina, u kunama i sa kamatnom stopom od 3,66%, što je na današnjem tržištu vrlo povoljno.
Obzirom da poslovna banka s kojom Grad posluje nije dostavila svoju Ponudu, donošenje Odluke
prolongirati će se za slijedeću sjednicu Vijeća, koja će možda biti uskoro. Želi istaknuti da se radi o
zaduženju od procijenjenih 3,5 milijuna kuna te da taj iznos treba uzeti sa rezervom. Izvođač radova
na sportskoj dvorani izradio je aproksimaciju troškovnika do kraja gradnje, sa svim potrebnim
radovima i uzeo si je rezervu od 7,5% plus-minus troškova, što znači da troškovi mogu biti u plusu za
7,5% ali i u minusu. Nada se da su troškovi realno procijenjeni. Spomenutih 7,5% troškova u
konačnici iznosi 2,2 milijuna kuna. Defakto, za dovršetak izgradnje dvorane zajedno sa dodatnim
radovima, opremom i uređenjem okoliša potrebno je još oko 1,5 miliona kuna. Sa aproksimacijskim
troškovima išlo se oprezno (traži se veći iznos) kako se ne bi dogodilo da se zbog nedostatnih 500 ili
300 tisuća kuna mora ponovit cijela procedura. Nakon što Vijeće donese Odluku o zaduživanju, ista se
sa cjelokupnom dokumentacijom prosljeđuje Ministarstvu odnosno Vladi RH na davanje suglasnosti
(rok za davanje suglasnosti je 40 dana). Nakon što Vlada RH da suglasnost na zaduženje tek se onda
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može sklopit Ugovor. Zbog spomenute procedure, išlo se sa većim iznosom zaduženja, da se stvori
rezerva u slučaju potrebe.
- dimenzije sportske dvorane (Viktor Lakoseljac) – dvorana je projektirana i gradi se pod
nazivom Školsko sportska gradska dvorana, što znači da je prva namjena dvorane školstvo i
obrazovanje. Prioritet u korištenju dvorane imaju učenici Gimnazije Jurja Dobrile i učenici Osnovne
škole Pazin. Sa sigurnošću može reći da će se u dvorani moći održavati međunarodne košarkaške i
rukometne utakmice a da se neće moći održavati međunarodne odbojkaške utakmice. Za održavanje
međunarodnih odbojkaških utakmica potrebno je da visina dvorane iznosi 12 m, što znači da bi ista
trebala biti viša za još 4 m a upitno bi bilo i održavanje takve dvorane. Upravo danas su po
međunarodnim standardima iscrtani tereni onako kako će izgledati u budućnosti.
- produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima (Vesna Ivančić) – još uvijek u gradsku
upravu nije stigao niti jedan zahtjev za produženje radnog vremena za vrijeme svjetskog nogometnog
prvenstva (ni od Udruženja obrtnika ni od ugostitelja). Poznato je da će se utakmice igrati u večernjim
satima, tako da će vjerojatno takvih zahtjeva biti. U skladu sa aktima Grada Pazina koji uređuju radno
vrijeme ugostiteljskih objekata, kao što se produžuje radno vrijeme za Božić, Novu godinu i druge
blagdane, tako će se na zahtjev ugostitelja produžit radno vrijeme i za vrijeme nogometnog prvenstva.
Produljenje radnog vremena je u interesu i za Grad, jer povećanje potrošnje znači i povećanje prihoda
u Proračunu.
- donacija financijskih sredstava Grada Pazina za poplavljena područja u RH (Renato Kalac) –
u ponedjeljak je održan redoviti Kolegij, gdje se između ostaloga razgovaralo i o poplavljenim
područjima. U međuvremenu je stigao prijedlog-Zaključak Župana Istarske županije kojim se predviđa
doniranje 500.000,00 kuna za poplavljena područja i to na način da 100.000,00 kuna donira Županija
a 400.000,00 ostale jedinice lokalne samouprave u skladu sa ostvarenjem Proračuna u 2013. godini. Po
navedenom izračunu, Grad Pazin treba uplatiti donaciju u iznosu od oko 21.000,00 kuna, što će i
učiniti i to iz rezervi gradskog Proračuna. Želi zahvaliti svim građankama i građanima Grada Pazina
koji su se odazvali akcijama davanja pomoći poplavljenim područjima. Pozitivan je način na koji su
građani Pazina reagirali na prirodnu katastrofu koja je ujedinila sve ljude u RH.
- stajalište za autobuse (Valter Milohanić) – voljan je podržati stajalište za autobuse na način
kako je to predložio vijećnik, ali bi to trebalo biti kratkoročno rješenje za parkiranje autobusa. Ono što
je dugoročno rješenje i o čemu već postoji cijeli niz dokumenata, je nekoliko projekata koji se
kandidiraju na strukturne fondove EU. Jedan projekt je autobusni kolodvor. Prije nekoliko dana je
napokon donesen Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora čime se stvorila pretpostavka da se
krene u projektiranje autobusnog kolodvora u Pazinu. Projektiranje kolodvora je osnova za
izmiještanje autobusa koji kada dovezu djecu ostanu parkirani na autobusnom kolodvoru. Zbog
parkiranih autobusa, na autobusnom kolodvoru nema mogućnosti za parkiranje turističkih autobusa
čime se onemogućava da turisti prošeću kroz grad i vide njegovu ljepoti. Druga dva projekta koja se
nadovezuju na autobusni kolodvor je projekt atraktivni grad kojim se uređenju tri glavna parka i
projekt revitalizacije stare gradske jezgre i Pazinske jame kojim se uređuje ulica Franine i Jurine
prema Kaštelu, uređuju fasade i stvaraju uvjeti za otvaranje obrta-radnji u tom dijelu grada. Pohvaljuje
i podržava inicijativu vijećnika, naglašavajući da će se ista preispitati i utvrditi da li je realizacija
moguća (čini mu se da u Odluci o parkiralištima nije definirana cijena za autobuse).
Sandi Blagonić skreće pozornost na vremensku razliku između Brazila i Hrvatske pa tako i na
termine održavanja nogometnih utakmica koje će se uglavnom održavati u popodnevnim ili jutarnjim
satima.
Renato Krulčić pojašnjava da je Odlukom o radnom vremenu definirano do kada mogu raditi
ugostiteljski objekti i da je to Odluka koju treba poštivati. Ukoliko nogometna utakmica počne u 23,00
sata, ona neće završiti prije jedan sat iza ponoći, što znači da je produženo radno vrijeme objekta do
jedan sat. Želi reći da je Odlukom dana mogućnost da se u određenim situacijama, a na zahtjev
ugostitelja, radno vrijeme objekta može produžiti.
U 18,45 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Ivan Bubić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da istoj prisustvuje 13 vijećnika.
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Ad – 3.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 19.
svibnja 2014. razmatrao je Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe
te predlaže Vijeću da istu prihvati s prijedlogom da se u članku 2. stavku 1. briše tekst „području
Isporučitelja, a naročito“, definira tko donosi Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina
(stavak 3.) i briše stavak 5.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 19. svibnja 2014. razmatrao je
Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe, te predlaže Vijeću da istu
ne prihvati u predloženom tekstu.
O 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 1 glasom „ZA“ ne prihvaća prijedlog Odbora da se u
članku 2. stavku 1. briše tekst „području Isporučitelja, a naročito“.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ prihvaća
prijedlog da se u članku 2. stavku 3. definira da Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina
donosi Gradsko vijeće Grada Pazina.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 5 glasova „ZA“ ne prihvaća prijedlog Odbora da se u
članku 2. stavak 5. briše.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 7 glasova „ZA“ donosi Odluku o
obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe s time da se u članku 2. stavku 3.
prijedloga Odluke iza riječi „Grada Pazina“ briše točka i upišu riječi „kojeg donosi Gradsko vijeće
Grada Pazina.“
Ad – 4.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 19.
svibnja 2014. razmatrao je Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pazina (SEAP), te
predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 10 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nisu nazočni vijećnici Ivica Gržinić, Sandi Blagonić i Patricia Antolović) prihvaća Akcijski
plan energetski održivog razvitka Grada Pazina – SEAP.
Ad – 5.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 20 svibnja 2014. razmatrao je
Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2013. godinu, te predlaže Vijeću
da istog prihvati.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin Bravar) donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda
za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2013. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. svibnja 2014. godine.
Ad – 6.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 20 svibnja 2014. razmatrao je
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu, te predlaže Vijeću da istog
prihvati u predloženom tekstu.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nije nazočan vijećnik Dragutin Bravar) donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
Pazina za 2013. godinu.
Ad – 7.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20. svibnja 2014. razmatrao je Izvještaj o
radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2013. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u
predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvještaja o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2013. godini u tekstu kako ga je
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 16. travnja 2014. godine.
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Ad – 8.
Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za kulturu na sjednicama održanim 20. svibnja 2014.
razmatrali su Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za 2013. godinu, te predlažu Vijeću da
istog prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvještaja o radu udruga na području Grada Pazina za 2013. godinu u tekstu kako ga je
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. svibnja 2014. godine.
Ad – 9. i 10.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša na sjednicama održanim 19. svibnja 2014. razmatrali su Prijedlog odluke o izradi III.
(trećih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina i Prijedlog odluke o izradi
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“, te predlažu Vijeću
da iste prihvate u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o izradi
III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nije nazočan vijećnik Sandi Blagonić) donosi Odluku i izradi Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“.
Ad – 11.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 19. svibnja 2014. i Odbor za
društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20. svibnja 2014. razmatrali su Prijedlog odluke o osnivanju
trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o. i utvrđivanje Izjave o osnivanju trgovačkog društva „Pazin
sport“ d.o.o., te predlažu Vijeću da istu prihvate u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o
osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o. i utvrđivanju Izjave o osnivanju trgovačkog društva
„Pazin sport“ d.o.o.
Ad – 12.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 19. svibnja 2014. razmatrao je
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, te
predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 20. svibnja 2014. razmatrao je Prijedlog
odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin te predlaže Vijeću
da istu prihvati s prijedlogom da se u članku 1. točki 1. prijedloga Izmjena Statuta, zadnja rečenica
uvrsti u novi stavak te da se ista mijenja i glasi:
„Iznimno, u slučajevima u kojima bi uporaba pečata iz prethodnog stavka bila nepodesna,
može se rabiti istovjetni pečat promjera 25 mm.“
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o davanju
suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin s time da se u članku 1. točki 1.
prijedloga Izmjena Statuta, zadnja rečenica uvrsti u novi stavak te da se ista mijenja i glasi:„Iznimno, u
slučajevima u kojima bi uporaba pečata iz prethodnog stavka bila nepodesna, može se rabiti istovjetni
pečat promjera 25 mm.“
Ad – 13.
Komisija za priznanja i nagrade predlaže Gradskom vijeću da za 2013. godinu dodijeli:
I. GRB GRADA PAZINA
1. UDRUŽENJU OBRTNIKA PAZIN, za uspješnu pedesetogodišnju aktivnost i ostvarene
rezultate u promicanju obrtništva i poduzetništva, te značajan doprinos u zaštiti interesa obrtnika na
području Pazina i Pazinštine.
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II. PLAKETU GRADA PAZINA
1. ALEKSI LADAVCU, kao znak priznanja za izuzetne zasluge i rezultate trajne vrijednosti
na sveukupnom prometnom i gospodarskom razvitku Grada Pazina, Pazinštine i Istre.
2. dr. med. ANI ZGRABLIĆ, spec. šk. medicine, kao znak priznanja za dugogodišnji predani
rad i za ostvarene rezultate u razvijanju i unapređivanju zdravstvene zaštite i odgoja djece i mladih.
3. ZORANU KABLARU, kao znak priznanja za humanost i solidarnost u darivanju krvi - više
od sto puta čime je doprinio spašavanju života i promicanju moralnih i društvenih vrijednosti.
4. DUŠANU RITOŠI, kao znak priznanja za humanost i solidarnost u darivanju krvi - više od
sto puta čime je doprinio spašavanju života i promicanju moralnih i društvenih vrijednosti.
III. POVELJU GRADA PAZINA
1. DRAGANU GORTANU kao znak priznanja za ostvarene rezultate u promicanju
volonterskog rada i unapređivanju amaterizma, te za sveukupno kulturno umjetničko stvaralaštvo.
2. BRANKU ČERVARU, za pedesetogodišnji rad u pazinskoj Limenoj glazbi, te za značajan
doprinos u unapređivanju amaterske glazbene djelatnosti i učešću u koncertnim izvedbama Limene
glazbe Pazin.
3. BRANKU DRUŽETI, za pedesetogodišnji rad u pazinskoj Limenoj glazbi, te za značajan
doprinos u unapređivanju amaterske glazbene djelatnosti i učešću u koncertnim izvedbama Limene
glazbe Pazin.
4. SILVANU ŽUFIĆU, za pedesetogodišnji rad u pazinskoj Limenoj glazbi, te za značajan
doprinos u unapređivanju amaterske glazbene djelatnosti i učešću u koncertnim izvedbama Limene
glazbe Pazin.
5. IVANU NIESSNERU, za pedesetogodišnji rad u pazinskoj Limenoj glazbi, te za značajan
doprinos u unapređivanju amaterske glazbene djelatnosti i učešću u koncertnim izvedbama Limene
glazbe Pazin.
6. GRACIJANU TURČINOVIĆU, za aktivnosti u osnivanju Društva tjelesnih invalida Pazin i
ostvarene rezultate uključivanja invalidnih osoba u zajednicu, te za uspješnu suradnju s drugim
udrugama.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Odluku o dodjeli Grba Grada Pazina UDRUŽENJU OBRTNIKA PAZIN.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o dodjeli Plakete Grada
Pazina ALEKSI LADAVCU.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o dodjeli Plakete Grada
Pazina dr. med. ANI ZGRABLIĆ, spec. šk. Medicine.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o dodjeli Plakete Grada
Pazina ZORANU KABLARU.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o dodjeli Plakete Grada
Pazina DUŠANU RITOŠI.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom SUZDRŽANIM donosi
Odluku o dodjeli Povelje Grada Pazina DRAGANU GORTANU.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o dodjeli Povelje Grada
Pazina BRANKU ČERVARU.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o dodjeli Povelje Grada
Pazina BRANKU DRUŽETI.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o dodjeli Povelje Grada
Pazina SILVANU ŽUFIĆU.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o dodjeli Povelje Grada
Pazina IVANU NIESSNERU.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o dodjeli Povelje Grada
Pazina GRACIJANU TURČINOVIĆU.
Ad – 14.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 19. svibnja 2014. razmatrao je
Izvještaj o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću da se 13. rujna slavi kao Dan Grada
Pazina, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
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Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“
donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću po
prijedlogu Zaključka da se 13. RUJNA slavi kao DAN GRADA PAZINA KLASA: 022-01/13-01/53,
URBROJ: 2163/01-04-01-14-17 od 24. veljače 2014. godine i utvrđuje da se nisu stekli uvjeti za
promjenu datuma u obilježavanju Dana Grada Pazina.
Ad – 15.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 19. svibnja 2014. razmatrao je
Prijedlog zaključka o prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na službenim stranicama Grada
Pazina, te predlaže Vijeću da istog prihvati s time da se u Obrazloženju akta, točki III., stavku 2.
umjesto teksta „Klub mladih iz Pazina“ upiše „Radio Klub Pazin“.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ prihvaća prijedlog da se u Obrazloženju akta, točki III., stavku 2. umjesto teksta
„Klub mladih iz Pazina“ upiše „Radio Klub Pazin“ i donosi Zaključak:
1. Sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina prenositi će se na službenim stranicama Grada
Pazina (www.pazin.hr).
2. Ovaj Zaključka stupa na snagu nakon instaliranja opreme za snimanje i prijenos sjednica
Gradskog vijeća Grada Pazina.
Ad – 16.
Vijeće prima na znanje Informaciju o „PURIS d.d. u stečaju“.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 20,50 sati.
KLASA: 021-05/14-01/25
URBROJ: 2163/01-03-02-14-3
Pazin, 22. svibnja 2014.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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