
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 

6. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 28. studenog 2013. godine u velikoj 
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.  
  
 Prisutni vijećnici: Mladen Sironić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Dragutin Bravar, Martin Čotar, 
Valter Žgrablić, Boris Demark, dr.sc. Sandi Blagonić (u rad sjednice uključio se naknadno), Ivica 
Gržinić, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić, Valter Milohanić, Patricia Antolović (u rad 
sjednice uključila se naknadno) i Renato Kalac, prof. 
  

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik 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, Darko Jakac, 
rukovoditelj Odjela za pravne poslove i ljudske resurse Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, Dragan 
Šipraka, predsjednik uprave Usluga d.o.o. Pazin, Irene Jelovčić, samostalna upravna referentica za 
imovinsko pravne i opće poslove pri Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
graditeljstvo, Irenko Pilat, samostalni upravni referent pri Upravnom odjelu za komunalni sustav, 
prostorno uređenje i graditeljstvo, Vinko Stihović, predsjednik HSU-a Pazin, Vedran Ivančić, 
predsjednik Gradskog savjeta mladih Grada Pazina; Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne 
manjine za Grad Pazin, Darko Tumpić, novinar Istarski.hr, Mirjan Rimanić, novinar „Glasa Istre“ i 
Branko Ljuština novinar La voce del popolo, Radio Istre i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula. 

 
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 13 glasova „ZA“ prihvaća prijedlog da se 

točka 12. „Prijedlog odluke o porezima Grada Pazina“ razmatra u I. čitanju te utvrđuje 
 

D NE V N I   R E D 
 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća; 
2. Pitanja vijećnika; 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine za opskrbu pitkom vodom; 
4. Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju; 
5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za podjelu trgovačkog društva 

USLUGA d.o.o. s osnivanjem novog trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za 
obavljanje djelatnosti javne odvodnje  

6. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 
održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada Pazina; 

7. Prijedlog odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje; 
8. Prijedlog odluke o promjeni namjene javnog dobra; 
9. Prijedlog zaključka o prodaji  nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; 
10. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2012. godini; 
11. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (I. 

čitanje); 
12. Prijedlog odluke o porezima Grada Pazina (I. čitanje);  
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za 
razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine;  

14. Prijedlog rješenja o imenovanju jednog (1) člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na 
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. 
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Ad – 1. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“, verificira Skraćeni 
zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća od 24. listopada 2013. godine.  
 

Ad – 2. 
Predsjednik Vijeća izvješćuje prisutne da su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika Valtera 

Milohanića u vezi sudskih sporova u Pučkom otvorenom učilištu i Borisa Demarka u vezi korištenja 
gradskih prostora. 
 Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
 Martin Čotar (citirano) 
 „Pitanje za pročelnika Maurovića odnosno za Gradonačelnika. 
 Pošto je prije otprilike tjedan dana bilo predstavljanje Plana uređenja vodotoka Pazinčice 
uzvodno od mosta Rijavac, na kojem su bili predstavnici Hrvatskih voda te brojni građani, da li je do 
sada Grad Pazin poduzeo neke aktivnosti po tom pitanju? 
 S obzirom da je bio veliki odaziv građana koji su imali brojne primjedbe na prijedlog projekta, 
te bili jednoglasno protiv bilo kakvih intervencija na vodotoku Pazinčice, zaključeno je da će se dati 
rok za primjedbe i sugestije građana te da će to biti sabrano od strane Grada te proslijeđeno na 
Hrvatske vode. Osim toga, Grad je prihvatio (tj. pročelnik Komunalnog odjela, ispred Grada) prijedlog 
osnivanja tijela koje bi se bavilo tim pitanjem. 
 Valter Žgrablić (citirano): 
 „Pitanje za pročelnika Maurovića odnosno za Gradonačelnika. 

Da li je i na koji način riješeno čišćenje snijega po mjesnim odborima?“ 
 Renato Krulčić odgovara: 
 - uređenje vodotoka Pazinčice (Martin Čotar) – Grad Pazin je 21.11.2013. godine u ovoj 
vijećnici organizirao prezentaciju, na kojoj su Hrvatske vode prezentirale Projekt uređenja korita 
vodotoka Pazinčice uzvodno od mosta Rijavac do mosta Dušani. Na prezentaciji je sudjelovao velik 
broj građana, a ista je dostupna i na web stranicama Grada Pazina, gdje je svima zainteresiranima 
upućen javni poziv za davanje primjedbi i prijedloga. Rok za davanje primjedbi i prijedloga na 
predloženi Projekt je 31.12.2013. godine, a isti se dostavljaju Upravnom odjelu za komunalni sustav, 
prostorno uređenje i graditeljstvo putem e-maila ili pismeno, na adresu Upravnog odjela. Grad Pazin je 
preuzeo obavezu formiranja radnog tijela ili povjerenstva koje će nakon završetka javne rasprave, 
zajedno sa djelatnicima Hrvatskih voda, razmotriti prispjele primjedbe i prijedloge te pripremiti 
prijedlog Projekta kojeg će se vjerojatno još jedanput javno izložiti. Pozdravlja sve koji su uključeni u 
realizaciju ovog projekta i sve one koji su sudjelovali u javnoj raspravi, jer je očito da se dobro 
osluškivalo bilo naših građana i organizirala prezentacija koja je „urodila plodom“. Iz svega proizlazi 
da lokalna zajednica i građani mogu utjecati na uređenje javnih površina kao što je to primjerice 
uređenje vodotoka Pazinčice, 
 - čišćenje snijega po mjesnim odborima (Valter Žgrablić) – danas se na Vijeću razmatra 
prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta po ugovoru 
na području Grada Pazina. Važno je za istaknuti, da se izradila rekonstrukcija sustava upravljanja 
nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina. Jedan dio nerazvrstanih cesta, ako Vijeće danas donese 
Odluku, u slijedeće četiri godine održavati će Istarske ceste, i to glavne pravce na području Grada 
prema Cerovlju, Žminju, od Križa Lindarskog prema Sv. Petru u Šumi i prema Motovunu. Ostale 
ceste na području Grada od 1.1.2014. godine održavati će Komunalno poduzeće „Usluga“. Prije 
preuzimanja održavanja cesta, izraditi će se operativni plan odnosno dinamika čišćenja cesta u slučaju 
snježnih padalina za sva naselja na području Grada. Operativnim planom definirati će se IV područja u 
kojima će intervencija za I. područje biti u roku od nekoliko sati, za II. područje u roku od 12 sati, za 
III. područje u roku od 24 sata i za IV. područje u roku od  48 sati od nastanka snježnih padalina. 
 

U 18,15 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnica Patricia Antolović, pa predsjednik 
Vijeća konstatira da istoj prisustvuje 14 vijećnika.  
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Ad – 3. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 25. 
studenog 2013. i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine 
razmatrali su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne 
građevine za opskrbu pitkom vodom, te predlažu Vijeću da istu prihvati u tekstu je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 14. studenog 2013. godine. 
 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom 
„SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne 
vodne građevine za opskrbu pitkom vodom. 
 

Ad – 4. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 25. 
studenog 2013. razmatrao je prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu 
odvodnju, te predlaže Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 14. studenog 2013. godine s prijedlogom da se: 
 - članak 2. mijenja i glasi: 

„Članak 2. 
Pod priključenjem na sustav javne odvodnje, u smislu ove Odluke, smatra se izgradnja 

priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje sustava 
javne odvodnje. 

Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se spoj cjevovoda javne odvodnje sa internim 
vodovima vlasnika odnosno korisnika građevine. 

Priključenje se izvodi putem priključnog-kontrolnog okna  koji je dio internog voda, a koji se 
gradi na granici građevinske čestice na kojoj je izgrađena građevina, a u ulicama i na mjestima gdje 
građevina nema okućnice, uz zid građevine s vanjske strane.“, 
 - članak 5. mijenja i glasi: 

„Članak 5. 
 Priključenje na sustav javne odvodnje izvodi se tako da se za svaki samostojeći objekt u 
pravilu izvodi jedan priključak odvodnje, osim ako se tehničkom dokumentacijom ne pokaže 
opravdanim izvođenje više priključaka te ako su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za takav način 
priključenja.“, 
 - članak 18. mijenja i glasi 

„Članak 18. 
 Isporučitelj je dužan izvesti radove priključenja odnosno spajanje instalacije građevine  na 
sustav javne odvodnje na priključnom-kontrolnom oknu. Trošak materijala i radova na priključnom-
kontrolnom oknu snosi obveznik priključenja građevine koja se priključuje sukladno sklopljenom 
ugovoru između Isporučitelja i obveznika priključenja. 
 Priključenje i nadzor nad izvedbom priključka građevine na sustav javne odvodnje obavlja 
Isporučitelj sukladno tehničko-tehnološkim uvjetima utvrđenim Općim uvjetima.“ 
 Odbor z statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine razmatrao 
je prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, te predlaže 
Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 
14. studenog 2013. godine. 
 Od 13 nazočnih vijećnika (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Ivan Bubić), 
Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o priključenju na komunalne vodne 
građevine za javnu odvodnju s izmjenama članaka 2., 5. i 18. u skladu sa prijedlogom Odbora za 
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. 
 

Ad – 5. 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine razmatrao 
je prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za podjelu trgovačkog društva USLUGA d.o.o. s 
osnivanjem novog trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti javne 
odvodnje, te predlaže Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 22. studenog 2013. godine. 
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 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine 
razmatrao je prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za podjelu trgovačkog društva 
USLUGA d.o.o. s osnivanjem novog trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje 
djelatnosti javne odvodnje, te predlaže Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 22. studenog 2013. godine, te da raspravi i prihvati 
inicijativu Odbora za osnivanje jedinstvenog trgovačkog društva za odvodnju na području Istre kao 
jednog uslužnog područja – prema Zaključku kako slijedi: 

„1. Pokreće se inicijativa za osnivanje jedinstvenog trgovačkog društva za odvodnju na 
području Istre kao jednog uslužnog područja. 

2. Ovaj Zaključak ima se proslijediti Županu Istarske županije i Skupštini Istarske županije 
radi rasprave i poduzimanja daljnjih aktivnosti za osnivanje jedinstvenog trgovačkog društva za 
odvodnju na području Istre. 

Obrazloženje 
 Stupanjem na snagu Zakona o vodama („Narodne novine“  broj 153/09., 63/11., 130/11. i 
56/13.) započela je velika reforma komunalnih djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda.  
 Naime, navedenim je zakonom određena obveza da se iz predmeta poslovanja isporučitelja 
komunalnih usluga koji uz djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
obavljaju i druge komunalne djelatnosti, isključi komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom, 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. S tim u vezi dajemo pojašnjenja na taj dio Zakona o vodama i 
na te djelatnosti (članak 258.). 
 Zakonom o vodama iz 2009. godine bila je propisana obveza uskladiti pravni status i predmet 
poslovanja isporučitelja vodnih usluga sa Zakonom u roku od 3 godine od stupanja na snagu Zakona. 
Izmjenama i dopunama Zakona iz 2013. godine taj je rok produžen do 31.12.2013. godine.  
 Sukladno Zakonu Usluga d.o.o. je pokrenula postupak da predmetnu djelatnost izdvoji u 
zasebno trgovačko društvo koje će se baviti isključivo djelatnošću javne odvodnje- javni isporučitelj 
vodne usluge. Istu obvezu provode i ostala trgovačka društva za obavljanje komunalnih djelatnosti.   
 Međutim, za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, pravne osobe-javni isporučitelj vodne 
usluge, moraju ispunjavati posebne uvjete tehničke opremljenosti te brojnost i stručnost zaposlenika. 
Ti su posebni uvjeti propisani Pravilnikom o posebnim  uvjetima za obavljanje djelatnosti javne 
odvodnje („Narodne novine“ broj 28/11). Tehnička opremljenost odnosi se na najmanji potrebni opseg 
opreme i strojeva za upravljanje i održavanje građevina za javnu odvodnju u odnosu na ukupnu dužinu 
građevina kojima javni isporučitelj vodne usluge upravlja (glavni odvodni cjevovodi i sekundarna 
odvodna mreža). Najmanji potrebni broj i stručna osposobljenost zaposlenika određena je  u odnosu na 
dužinu građevina kojima upravlja javni isporučitelj, a koji mora imati u radnom odnosu na neodređeno 
vrijeme i puno radno vrijeme odgovarajući broj zaposlenika koji ispunjavaju uvjete određene 
Pravilnikom. 
 Navedeno bi za veliki broj trgovačkih društava za obavljanje komunalnih djelatnosti, značilo 
zapošljavanje dodatnih kadrova koji bi ispunjavali uvjete i stručnost propisanu Pravilnikom te kupnju 
dodatne opreme. Trenutno samo veliki sustavi eventualno ostvaruju pozitivno poslovanje, a većina 
društava zbog male količine i niske cijene vode odnosno odvodnje u odnosu na cijene u EU, ostvaruju 
milijunske gubitke. Propisane uvjete možda, ispunjavaju samo trgovačka društva koja djeluju na 
području velikih gradova i koji na upravljanju imaju značajne dužine građevina za javnu odvodnju i 
veliku potrošnju vode.   
 Gledajući na obavljanje djelatnosti kao dobri gospodarstvenici zaključujemo da je ovakav 
postupak za nas, a i većinu ostalih komunalaca u Istri i Hrvatskoj, ekonomsko neisplativ i neprovediv.  
Većina trgovačkih društava koja će se osnovati neće imati dovoljno sredstava za pokrivanje pogona i 
ljudi koji moraju djelovati unutar njega.  
 Tijekom nekoliko razgovora sa nadležnim Ministarstvom poljoprivrede ustanovljeno je da se 
ide u izmjene navedenog Pravilnika kojim će se racionalizirati uvjeti i uskladiti sa stanjem na terenu. 
Međutim, to se nije dogodilo i promjena po tom pitanju od strane Ministarstva nema. Tim gore što nas 
je inspekcija nadležnog Ministarstava poljoprivrede  upozorila da će se svi isporučitelji koji ne budu 
imali ispunjene uvjete iz Pravilnika, zatvarati, što znači da dio sustava odvodnje privremeno neće moći 
funkcionirati.  
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 Isto Ministarstvo, što je i logično planira sljedeći korak u ovoj reformi, a to je okrupnjavanje 
tih istih trgovačkih društava koje se sad osnivaju, u jedno trgovačko društvo sa djelovanjem na jednom 
uslužnom području, odnosno na području jedne aglomeracije. Uslužno područje je područje koje 
obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i aglomeracija. Do kraja 2011. godine Vlada 
Republike Hrvatske trebala je Uredbom uspostaviti granice uslužnih područja. Navedena Uredba još 
nije donesena.  
 Obzirom na sve navedeno, upućujemo ovu inicijativu za što hitnijom odlukom  i pokretanjem 
postupka osnivanja jednog trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti javne odvodnje na području 
Istre kao jednog uslužnog područja.  Time bi se spriječilo obvezno,  a nepotrebno kupovanje opreme i 
zapošljavanje kadrova te daljnje stvaranje gubitaka novoosnovanih trgovačkih društava.“ 
 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ (vijećnik Dragutin 
Bravar nije se izjasnio) donosi Odluku o davanju prethodne suglasnosti za podjelu trgovačkog društva 
USLUGA d.o.o. s osnivanjem novog trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje 
djelatnosti javne odvodnje. 
 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ (vijećnik Dragutin 
Bravar nije se izjasnio) donosi Zaključak o pokretanju inicijative za osnivanje jedinstvenog 
trgovačkog društva za odvodnju na području Istre kao jednog uslužnog područja. 
 

Ad – 6. 
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 25. 

studenog 2013. i Odbor z statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine 
razmatrali su prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada Pazina, te predlažu Vijeću da 
istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 20. 
studenog 2013. godine. 
 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada 
Pazina. 
 

Ad – 7. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednicama 
održanim 26. studenog 2013. godine razmatrali su prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji 
su predmet kupoprodaje, te predlažu Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 14. studenog 2013. godine.  
 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o popisu 
poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje s time da se u članku 1. Odluke popis poslovnih 
prostora koje Grad izlaže prodaji zaključuje sa rednim brojem 33. Popisa. 
 

Ad – 8. 
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednicama 

održanim 26. studenog 2013. godine razmatrali su prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra, 
te predlažu Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 14. studenog 2013. godine. 
 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o promjeni 
namjene javnog dobra. 
 

Ad – 9. 
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine 

razmatrao je prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina, te predlaže Vijeću da 
istog prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 19. 
studenog 2013. godine. 
 Od 14 nazočnih vijećnika,Vijeće bez rasprave sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prodaji 
nekretnina u vlasništvu Grada Pazina. 
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Ad – 10. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine 
razmatrao je Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2012. godini, te predlaže 
Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 
19. studenog 2013. godine. 
 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Martin Čotar) donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o stanju 
gospodarstva na području Grada Pazina u 2012. godini u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 19. studenog 2013. godine. 
 

Ad – 11. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine 
razmatrao je prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (I. 
čitanje), te predlaže Vijeću da isto prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 13. studenog 2013. godine.  
 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o 
prihvaćanju prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 
(I. čitanje) u tekstu kako ga je Gradskom vijeću dostavio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom 
KLASA: 400-06/13-01/97, URBROJ: 2163/01-01-01-13-5 od 13. studenog 2013. godine. 

Pozivaju se vijećnici i korisnici sredstava Proračuna da amandmane na Prijedlog Proračuna 
Grada Pazina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu dostave Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, osobno, putem 
pošte na istu adresu ili elektroničkom poštom roberto.ladavac@pazin.hr, zaključno do utorka, 3. 
prosinca 2013. godine. 

Podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad 
iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži 
smanjenje drugih rashoda i izdataka prema izvorima prihoda.  

Prijedlozi o smanjenju odnosno povećanju ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret 
dodatnog zaduživanja. 

Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun da o amandmanima izvijesti 
Gradonačelnika Grada Pazina, koji će utvrditi Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2014. 
godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.  
 

U 20,20 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Sandi Blagonić, pa predsjednik Vijeća 
konstatira da istoj prisustvuje 15 vijećnika.  
 

Ad – 12. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednicama 
održanim 26. studenog 2013. godine razmatrali su prijedlog Odluke o porezima Grada Pazina, te 
predlažu Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 19. studenog 2013. godine.  
 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 14 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nije nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o 
porezima Grada Pazina (I. čitanje) u tekstu kako je to Gradskom vijeću dostavio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom KLASA: 410-01/13-01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-13-3 od 19. studenog 2013. 
godine. 

Pozivaju se vijećnici da amandmane na prijedlog Odluke o porezima Grada Pazina dostave 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 
Pazin, osobno, putem pošte na istu adresu ili elektroničkom poštom roberto.ladavac@pazin.hr, 
zaključno do utorka, 3. prosinca 2013. godine. 

Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun da o amandmanima izvijesti 
Gradonačelnika Grada Pazina, koji će utvrditi Konačni prijedlog Odluke o porezima Grada Pazina 

 
 
 



 7

Ad – 13. 
Odbor z statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine razmatrao 

je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 
članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje lipanj-prosinac 
2013. godine, te predlaže Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik 
Grada Pazina dopisom od 14. studenog 2013. godine. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nisu nazočni vijećnici Valter Milohanić i Dragutin Bravar) donosi Odluku o izmjeni Odluke o 
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u 
Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje lipanj-prosinac 2013. godine. 
 

Ad – 14. 
 Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 28. studenog 2013. godine razmatrala je 
prijedlog Rješenja o imenovanju jednog (1) člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom 
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, te predlaže Vijeću da isto prihvati s prijedlogom da se u 
Povjerenstvo imenuje Lucija Paro, iz Pazina, Jurja Dobrile 5. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nisu nazočni vijećnici Valter Milohanić, Dragutin Bravar i Patricia Antolović) donosi 
Rješenje o određivanju članice Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu  u 
vlasništvu Republike Hrvatske. 

 
 

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća 
zaključuje rad sjednice u 20,45 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/67 
URBROJ: 2163/01-03-02-13-5 
Pazin, 28. studeni 2013. 

 
             Predsjednik                     
                     Gradskog vijeća   

                             Boris Demark, prof,v.r. 


