SKRAĆENI ZAPISNIK
7. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 19. prosinca 2013. godine u velikoj
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,10 sati.
Prisutni vijećnici: Mladen Sironić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Dragutin Bravar, Martin Čotar,
Valter Žgrablić, Boris Demark, dr.sc. Sandi Blagonić, Ivica Gržinić, Stjepan Gabrić, Ivan Bubić (u rad
sjednice uključio se naknadno), Valter Milohanić, Patricia Antolović i Renato Kalac, prof.
Odsutni vijećnici (opravdano): Viktor Lakoseljac.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana
Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Roberto
Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju Grada Pazina, Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog
odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Danel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Dragan Šipraka, direktor trgovačkog društva
„Usluga“ d.o.o. Pazin, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Denis Visintin, ravnatelj i
Marija Ivetić, djelatnica Muzeja Grada Pazina, Sonja Matijašić, v.d. ravnateljica Pučkog otvorenog
učilišta u Pazinu, Vlasta Pernić, voditeljica financijsko-računovodstvene službe Pučkog otvorenog
učilišta u Pazinu, Vinko Stihović, predsjednik HSU-a Pazin, Vedran Ivančić, predsjednik Gradskog
savjeta mladih Grada Pazina; Darko Tumpić, novinar Istarski.hr, Mirjan Rimanić, novinar „Glasa
Istre“, Branko Ljuština novinar La voce del popolo, Radio Istre i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje
Pula, Marina Ldavac Sertić i Dean Pamić Nefat, zainteresirani građani.
Predsjednik Gradskog vijeća, Boris Demark (dalje: predsjednik Vijeća) utvrđuje da sjednici
Vijeća od 15 vijećnika prisustvuje njih 13, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano
odlučivanje te otvara rad sjednice.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“
utvrđuje izmijenjeni dnevni red ( točka 19. „Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o
regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre“ briše se, točka 20. postaje točka 19.) kako slijedi
D NE V N I R E D
1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o podjeli trgovačkog društva USLUGA d.o.o. i osnivanju trgovačkog
društva USLUGA ODVODNJA d.o.o.;
4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu USLUGA d.o.o. za
osnivanje trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti gradnje;
5. Prijedlog drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu;
6. Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2013. godinu:
a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u
kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije;
7. Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini;
8. Konačni prijedlog Odluke o porezima Grada Pazina;
9. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.
godinu;
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu;
11. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu:
a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u
kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije;
12. Program rada i Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu;
13. Program rada i Financijski plan Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu;
14. Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu;

15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2014. godini;
16. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin
u 2014. godini;
17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u
2014. godini;
18. Prijedlog Zaključka da se 13. rujna slavi kao Dan Grada Pazina;
19. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2014. godinu.
Ad – 1.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“, verificira Skraćeni
zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća od 28. studenog 2013. godine.
Ad – 2.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Valter Milohanić postavlja pitanja za Gradonačelnika Grada Pazina, citirano:
„1. Da li se ča apliciralo prema EU fondovima u 2013. godini? Znam da je realizirana
kanalizacija od lani.
2. Ča se planira aplicirat prema EU fondovima 2014. godine?“
Vesna Ivančić postavlja pitanje za Gradonačelnika Grada Pazina, citirano:
„Da li građani mogu koristiti uslugu prijevoza na školskim autobusima, budući da zbog
nepostojanja lokalnog linijskog prijevoza ne postoji druga mogućnost prijevoza, osim vlastitim
automobilom. To predstavlja problem za osobe treće životne dobi zbog velike disperziranosti naselja.
Molim Gradonačelnika da razmotri ovaj problem s nadležnim ministarstvom i
prijevoznikom.“
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.
Patricia Antolović postavlja pitanja Gradonačelniku Grada Pazina, citirano:
„1. Dana 6.12.2013. godine u Glasu Istre izašao je članak „Zbogom staroj godini sa pogledom
na Učku“ u kojem je najavljen cjelodnevni program na dan 31.12. povodom ispraćaja stare te dočeka
Nove godine točno u podne, uz bogatu ponudu jela i pića i zabavni program, te da je pokrovitelj
manifestacije Grad Pazin.
Da li je i koliko, ili hoće i koliko, Grad Pazin izdvojiti financijskih sredstava na ime
pokroviteljstva te manifestacije?
2. Koliko je Proračunom za 2013. godinu planirano rashoda za sponzorstva, pokroviteljstva i
donacije ? Koliko je stvarno i potrošeno po tom osnovu tijekom 2013.?
Renato Krulčić odgovara:
- što se apliciralo prema EU fondovima u 2013. i što se planira aplicirati prema EU
fondovima u 2014. godini (Valter Milohanić) – za 2013. godinu u segmentu koji se odnosi na
predpristupne fondove Grad Pazin je aplicirao dva projekta prema IPA Hrvatska – Slovenija. Izašla je
odluka o rezultatima natječaja i na žalost Grad na istome nije bio uspješan (radilo se o dva projekta od
kojih se jedan odnosio na energetsku učinkovitost u zgradarstvu). Na isti predpristupni fond prijavio se
i projekt za selektivno prikupljanje otpada (zajedno sa Gradovima Umagom i Koprom). Što se tiče
ostalih EU fondova za 2013., projekti su prijavljeni prema Ministarstvu turizma, Ministarstvu
regionalnog razvoja, Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Tu se radi o
projektima koji se više – manje pojavljuju u gradskom Proračunu. Točan naziv svih projekata ne može
sada reći pa pita vijećnika da li traži pismeni ili usmeni odgovor?
Valter Milohnaić odgovara da traži usmeni odgovor.
Zatim Renato Krulčić navodi da što se tiče apliciranja projekata u 2014., na neka pitanja već
su dobiveni odgovori, primjerice, Ministarstvo regionalnog razvoja odgovorilo je da projekt izgradnje
osnovne škole na Starom Pazinu nema širi društveni značaj i da ne bi mogli financirati izradu
projektne dokumentacije, za razliku od projekta groblja za kućne ljubimce u Zagrebu koji je
prihvaćen. Godina 2014. je godina priprema projekata, obzirom da nedostaju glavni strateški
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dokumenti na nacionalnoj razini. Još uvijek nije donesen Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.
– 2020., o čemu se pisalo i u medijima, a treba donijeti i strateški dokument regionalnog razvoja za
isto razdoblje, koje treba donijeti Ministarstvo regionalnog razvoja. U skladu s tim dokumentima treba
uskladiti Strategiju lokalne akcijske grupe i donijeti strategiju ili program razvoja Grada Pazina za
razdoblje 2014. – 2020. godine, kako bi svi projekti koji će se kandidirati prema strukturnim
fondovima mogli dobiti određeni broj ocjena. Zadnje što se apliciralo, a još nije dobiven odgovor
Ministarstva turizma, je projekt Inspirit fantasy park na vojnom poligonu Lindar, za koji se nada
pozitivnom odgovoru, jer je to jedan od projekata koji se proteže od najnižeg nivoa planiranja, a to je
Strategija ruralnog razvoja, pa sve do strateškog dokumenta koje je donijelo Ministarstvo turizma do
2020. godine, u kojem se govori o 5 tematskih parkova u Republici Hrvatskoj od kojih jedan treba biti
Inspirit fantasy park u Pazinu. Kada se donese Program ruralnog razvoja, tada će se moći prijaviti
cijeli niz projekata – asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnja vrtića, uređenje gradskih trgova,
izgradnja igrališta, izgradnja škole itd. U tom Programu biti će cijeli paket mjera, njih oko 20, koje će
se moći koristiti. Značajno je da bi Grad Pazin samostalno mogao dobiti do 3 miliona eura, odnosno 1
milion eura po projektu. Isto toliko sredstava mogu dobiti javne ustanove (Vrtić), komunalno
poduzeće kroz komunalne djelatnosti i poduzeće za javnu odvodnju, na način da prijave 3 projekta do
1 miliun kuna, odnosno do 3 miliuna kuna u Proračunskom razdoblju. Tu Grad Pazin vidi svoju šansu.
Isto tako Turistička zajednica središnje Istre može kandidirati projekte koji su značajni za Grad Pazin i
za cijelo područje na kojem Zajednica djeluje,
- prijevoz građana školskim autobusom (Vesna Ivančić) - usluga prijevoza učenika je u biti
jedini prijevoz koji funkcionira na području Grada Pazina kao nekakav lokalni prijevoz i ta se usluga
vrši putem prijevozničke tvrtke koja je odabrana putem javnog natječaja. Sporazum ističe krajem
2014. godine, a već početkom 2014. raspisati će se novi natječaj za 2015. godinu. Poanta cijele priče je
da dio tog prijevoza je linijski prijevoz koji je definiran županijskim prometnim pravcima a jedan dio
je samo prijevoz učenika. Vjerojatno u tom dijelu gdje je definiran prijevoz učenika nije moguće
prihvatiti i druge putnike dok je na linijskim pravcima uz učenike moguće primati i druge putnike.
Pitanje treba uputiti prema Ministarstvu obrazovanja i vidjeti da li je moguće uz sufinanciranje
školskog prijevoza definirati jedan dio linijskog prijevoza na području Pazinštine, barem za veća
naselja, kako bi ljudi treće životne dobi koji nemaju auto mogli doći do grada,
- program „Zbogom staroj godini sa pogledom na Učku“ (Patricia Antolović) – Grad Pazin u
programu sudjeluje u djelu ustupanja javne površine na platou ispred hotela Lovac. Sa organizatorom
programa dogovoreno je da će Grad sa 2.000,00 kuna sufinancirati nastup mađioničara za djecu. To je
ono što je za sada sa strane Grada Pazina dogovoreno i to je pokroviteljstvo. Smatra da je organizatoru
programa bilo dovoljno i to da se Grad pojavi kao pokrovitelj, jer je to ipak manifestacija koja se
održava u Gradu Pazinu. Grad je u puno slučajeva bio pokrovitelj manifestacija sa manjim novčanim
iznosima a u nekim slučajevima i bez novčanih iznosa. Svakom organizatoru dobro je imati „iza sebe“
ovakvu instituciju kao što je Grad kada se radi o ovakvoj manifestaciji. Ova manifestacija dobra je za
Grad i za središnju Istru. Doček Nove godine u podne je nešto što će sigurno biti atraktivno, kao što je
to i u nekim drugim dijelovima Republike Hrvatske. Gradska uprava smatra da bi takva manifestacija
trebala biti dobar turistički proizvod po čemu bi Grad Pazin trebao biti prepoznatljiv. Važno je da
ćemo simbolično ući u Novu godinu zajedno sa primjerice Novim Zelandom. Poziva sve građane da
dođu u Pazin na doček Nove godine u podne a isto tako i na klasičan doček u boćarsku dvoranu,
- sponzorstva, pokroviteljstva i donacije (Patricia Anrolović) – sve donacije iz gradskog
Proračuna objavljene su na web stranici Grada Pazina. Radi se o pitanju kojeg treba razjasniti i koje je
upućeno prema Ministarstvu pravosuđa, budući da svaka jedinica lokalne samouprave drugačije
tumači odredbe objavljivanja donacija. Netko objavljuje one donacije koje se daju iz prihoda Ureda
Grada, pozicije Gradonačelnika, dok netko objavljuje sve rashode iz gradskog Proračuna tako da se tu
radi o iznosima od 5 i više milijuna kuna a neki objavljuju čak i troškove koji idu kroz program javnih
potreba. Prema podacima kojima sada raspolaže, pozicija u Proračunu iznosi oko 100.000,00 kuna iz
koje je do sada iskorišteno oko 81.000,00 kuna. Ukupno, sa svih ostalih pozicija u Proračunu,
objavljeno je oko 169.000,00 raznih donacija prema zaključcima Upravnih odjela.
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Ad – 3.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. i Odbor za
gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. razmatrali su prijedlog Odluke
o podjeli trgovačkog društva USLUGA d.o.o. i osnivanju trgovačkog društva USLUGA ODVODNJA
d.o.o., te predlažu Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada
Pazina dopisom od 11. prosinca 2013. godine.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o podjeli trgovačkog društva USLUGA d.o.o. i osnivanju
trgovačkog društva USLUGA ODVODNJA d.o.o.
Ad – 4.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. i Odbor za
gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. razmatrali su prijedlog Odluke
o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu USLUGA d.o.o. za osnivanje trgovačkog društva
za obavljanje djelatnosti gradnje, te predlažu Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 11. prosinca 2013. godine.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi
Odluku o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu USLUGA d.o.o. za osnivanje trgovačkog
društva za obavljanje djelatnosti gradnje.
Ad – 5.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. razmatrao je
prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu te predlaže Vijeću da iste
prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. prosinca
2013. godine.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nije nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi II. izmjene Proračuna Grada Pazina za 2013.
godinu.
Ad – 6 (a,b,c,d,e).
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine razmatrao je
prijedloge Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2013. godinu: u području
predškolskog odgoja i naobrazbe, u području školstva i obrazovanja, socijalno- zdravstvenih potreba i
u području sporta i rekreacije, te predlaže Vijeću da iste prihvati u tekstu kako ih je Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. prosinca 2013. godine.
Odbor za kulturu na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine razmatrao je prijedlog Drugih
(II.) izmjena Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2013. godini, te predlaže Vijeću da
iste prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. prosinca
2013. godine.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nije nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba
Grada Pazina za 2013. godinu: a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva
i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno-zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije.
Ad – 7.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 17.
prosinca 2013. godine razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini, te predlaže Vijeću da iste prihvati u tekstu
kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. prosinca 2013. godine.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nije nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Druge (II.) izmjene Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini.
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Ad – 8.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine razmatrao
je konačni prijedlog Odluke o porezima Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istu prihvati u tekstu kako
je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 11. prosinca 2013. godine.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. razmatrao je
konačni prijedlog Odluke o porezima Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je
to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 11. prosinca 2013. godine s prijedlogom
da se u članku 24. u tablici pod PRIVREMENI OBJEKTI, točkom 3. Pokretna naprava briše
podtočka 3.8.:
„RED.BR.

M²/
KOM
m²

NAZIV

3.8. Građevinska skela

DNEVNO MJESEČNO
1,40

„

te dodaju nove podtočke 3.8. i 3.9. koje glase:
„RED.BR.

M²/
KOM
m²
m²

NAZIV

3.8. Građevinska skela do 80 m²
3.9. Građevinska skela preko 80 m²

DNEVNO MJESEČNO“
1,00
0,80

Nezavisni vijećnik Renato Kalac podnio je amandman koji glasi, citirano:
„Amandman 1 na konačni prijedlog Odluke o porezima Grada Pazin , glava II stavak 5, članak
24 konačnog prijedloga.
Predlažem da se u glavi II, stavak 5. „Porez na korištenje javnih površina“ članak 24. izmijeni
na način da se u tabeli pod grupom 3. „Pokretna naprava“ redni broj 3.8. u koloni (naziv)
„Građevinska skela“ i koloni 4 (dnevno) „1,4“ izmijeni na način da glasi kolona 2 „Građevinska skela
do 80 m² „ i kolona 4 „1,00“ te da se doda novi red u koloni 1. tabele „3.9“ u koloni 2 „Građevinska
skela preko 80 m²“ u koloni 3 tabele „m²“, te u koloni 4 „0,80“, ili pojednostavljeno:
RED.BR.
NAZIV
3.8. Građevinska skela do 80 m²
3.9. Građevinska skela preko 80 m²

M²/ KOM
m²
m²

DNEVNO MJESEČNO“
1,00
0,80
„

Gradonačelnik Grada Pazina, u svojstvu predlagača akta, prihvaća amandman nezavisnog
vijećnika Renata Kalca i prijedlog Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj (izmjena članka 24.
Odluke) i isti postaje sastavni dio prijedloga Odluke.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 9 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“
donosi Odluku o porezima Grada Pazina s izmjenom članka 24. prijedloga Odluke.
Ad – 9.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. razmatrao je
konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, te
predlaže Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina
dopisom od 11. prosinca 2013. godine.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 2 glasa
„SUZDRŽANA“ donosi Proračun Grada Pazina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.
Ad – 10.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. razmatrao je
prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da istu
prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 11. prosinca
2013. godine.
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„

Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa SUZDRŽANA“ (u
trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Dragutin Bravar, Ivan Bubuć i Ivica Gržinić)
donosi Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu.
Ad – 11 (a,b,c,d,e).
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine razmatrao je
prijedloge Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu: u području predškolskog odgoja i
naobrazbe, u području školstva i obrazovanja, socijalno-zdravstvenih potreba i u području sporta i
rekreacije, te predlaže Vijeću da iste prihvati u tekstu kako ih je Vijeću predložio Gradonačelnik
Grada Pazina dopisom od 11. prosinca 2013. godine.
Odbor za kulturu na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. i Socijalno vijeće Grada Pazina na
sjednici 17. prosinca 2013. godine, razmatrali su prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za Grad
Pazin u 2014. godini, te predlažu Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 11. prosinca 2013. godine.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nisu nazočni vijećnici Dragutin Bravar i Ivica Gržinić) donosi Programe javnih potreba Grada
Pazina za 2014. godinu: a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i
obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije.
Ad – 12.
Odbor za kulturu na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. razmatrao je prijedlog Program rada
i Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u
tekstu kako ih je izradila ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina
dopisom od 10. prosinca 2013. godine.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nisu nazočni vijećnici Dragutin Bravar i Ivica Gržinić) donosi Zaključke o prihvaćanju
Programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu u tekstu kako ih je
izradila ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10.
prosinca 2013. godine.
Ad – 13.
Odbor za kulturu na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. razmatrao je prijedlog Programa
rada i Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u
tekstu kako ih je izradio ravnatelj te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina
dopisom od 10. prosinca 2013. godine;
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja
sjednici nisu nazočni vijećnici Dragutin Bravar i Ivica Gržinić) donosi Zaključke o prihvaćanju
Programa rada i Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu u tekstu kako ih je izradio
ravnatelj te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. prosinca 2013.
godine.
Predsjednik Vijeća predlaže a Vijeće prihvaća prijedlog da se promijeni redoslijed točaka
Dnevnoga reda na način da se najprije razmatra točka 15. a zatim točka 14.
Ad – 15.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 17.
prosinca 2013. godine razmatrao je prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. prosinca 2013. godine s prijedlogom da
se:
- u članku 2. pod rednim brojem 1. za Uređenje gradskih površina iznos od 80.000,00 kuna
zamijeni iznosom od 40.000,00 kuna,
- u članku 4. nakon rednog broja 2. doda redni broj 3. s opisom i iznosom Drndići – 40.000,00
kuna,
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- u skladu s predloženim promjena izvrše korekcije iznosa odnosno brojki tako da članci 2., 4.
i 7. glase:
„Članak 2.
Ovim Programom određuje se gradnja sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za javne površine u 2014. godini:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OPIS POSLOVA
Uređenje gradskih površina
Hrvatski trg-sanacija zida
Uređenje Trga slobode – ugostiteljski objekt
Spojna cesta Vranica
Kružni tok Štranjga
Uređenje ulice Antuna Kalca
Uređenje ulice Štefanije Ravnić
Uređenje parka narodnog ustanka
UKUPNO

IZNOS U
KUNAMA
40.000,00
20.000,00
10.000,00
101.000,00
35.000,00
50.000,00
210.000,00
20.000,00
486.000,00

Financijska sredstva u iznosu od 486.000,00 kuna osigurati će se iz prihoda od komunalnog
doprinosa, dijela naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i prihoda od prodaje
nefinancijske imovine.“
„Članak 4.
Ovim Programom određuje se gradnja sljedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za javnu rasvjetu u 2014. godini:
Redni
OPIS POSLOVA
broj
1.
Šetnica 43. Istarske divizije - Dršćevka
2.
Stancija Kašćerga
3.
Drndići
UKUPNO

IZNOS U
KUNAMA
30.000,00
20.000,00
40.000,00
90.000,00

Financijska sredstva u iznosu od 90.000,00 kuna osigurati će se iz prihoda od prodaje
nefinancijske imovine.“
„Članak 7.
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.

GRAĐEVINA

IZNOS U KUNAMA

JAVNE POVRŠINE
NERAZVRSTANE CESTE
JAVNA RASVJETA
GROBLJA
ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
SVEUKUPNO

486.000,00
1.200.000,00
90.000,00
330.000,00
7.615.000,00
9.721.000,00“

Gradonačelnik Grada Pazina, u svojstvu predlagača akta, prihvaća prijedloge Odbora za
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša (izmjene članaka 2., 4. i 7.) i isti postaju
sastavni dio prijedloga Programa.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 2 glasa
„SUZDRŽANA“ donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2014. godini s izmjenama u člancima 2, 4 i 7 prijedloga Programa
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Ad – 14.
Odbor za kulturu na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. razmatrao je prijedlog Programa
rada i Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da
iste ne prihvati u tekstu kako ih je izradila ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik
Grada Pazina dopisom od 10. prosinca 2013. godine.
U 19,40 sati rad sjednice Vijeća iz opravdanih razloga napušta vijećnica Patricia Antolović, pa
predsjednik Vijeća konstatira da istoj prisustvuje 13 vijećnika.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa
„SUZDRŽANA“ donosi Zaključke o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Pučkog
otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu u tekstu kako ih je izradila ravnateljica te ustanove, a
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. prosinca 2013. godine.
Ad – 16.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 17.
prosinca 2013. godine razmatrao je prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. prosinca 2013. godine s prijedlogom da
se:
- u članku 2. točki 3. ODRŽAVANJE JANIH POVRŠINA, podtočka 3.6. mijenja i glasi:
„3.6. Uređenje grada u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda
3.6.1. uređenje grada u vrijeme blagdana
¸
3.6.2. postavljanje i skidanje zastava uoči blagdana“
Gradonačelnik Grada Pazina, u svojstvu predlagača akta, prihvaća prijedlog Odbora za
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša (izmjena članaka 2., točke 3. podtočke 3.6.)
i isti postaje sastavni dio prijedloga Programa.
O 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Program održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini s izmjenom u članku 2.,
točki 3. podtočki 3.6. prijedloga Programa
Ad – 17.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine razmatrao
je prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2014. godini, te predlaže
Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 5.
prosinca 2013. godine.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o
raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2014. godini.
Ad – 18.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine razmatrao
je prijedlog Zaključka da se 13. rujna slavi kao Dan Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istog prihvati
u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 4. prosinca 2013.
godine.
O 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak kojim
se prihvaća prijedlog sudionika OKRUGLOG STOLA, koji je u povodu 70. obljetnice Pazinskih
odluka iz rujna 1943. godine održan u Pazinu 24. rujna 2013. – da se ubuduće 13. RUJNA slavi kao
DAN GRADA PAZINA.
DRUGI LIPNJA (2.lipnja), koji se od 1994. godine odnosno od donošenja Statuta Grada
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/93.) u čast prvog pismenog spominjanja imena grada
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Pazina – SLAVIO kao DAN GRADA PAZINA, ubuduće će se obilježavati 7. lipnja, (također) u
spomen na prvo pismeno spominjanje imena grada Pazina.
Zadužuje se Ured Grada Pazina da u povodu predmetnog prijedloga pokrene savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću i da za jednu od idućih sjednica, u skladu s točkama Zaključka i rezultatima
savjetovanja, pripremi i Gradskom vijeću dostavi izvještaj s rezultatima rasprave.
Ad – 19.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Program rada
Gradskog vijeća Grada Pazina za 2014. godinu.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 20,15 sati.
KLASA: 021-05/13-01/78
URBROJ: 2163/01-03-02-13-4
Pazin, 19. prosinca 2013.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof.,v.r.
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