
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 

3. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 30. srpnja 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, Ivica Gržinić, Boris Demark, dr.sc. Sandi Blagonić, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, 
Ivan Bubić, Valter Milohanić, Patricia Antolović i Renato Kalac, prof. 
  

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana 
Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Veljko Brajković, zamjenik Gradonačelnika Grada 
Pauzina, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za 
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju 
reviziju Grada Pazina, Valter Opašić, načelnik Policijske postaje Pazin, Mladen Milohanić, viši 
savjetnik za agrarnu politiku, ruralni razvoj i kreditiranje Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma 
Istre, Dragan Šipraka, predsjednik Uprave „Usluge“ d.o.o. Pazin, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Armando Lušetić, tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, 
Irene Jelovčić, samostalna upravna referentica za imovinsko pravne i opće poslove pri Upravnom 
odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Vinko Stihović, predsjednik HSU-a 
Pazin, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin, Darko Tumpić, novinar 
Istarski.hr i  Anđelo Dagostin, novinar „Glasa Istre“. 

 
Predsjednik Gradskog vijeća, Boris Demark utvrđuje da sjednici Vijeća prisustvuju svi 

vijećnici, njih 15, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad 
sjednice. 

Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 15 glasova „ZA“ utvrđuje  
 

D NE V N I   R E D 
 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 1. konstituirajuće i 2. izvanredne sjednice Gradskog 
vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 
3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 

30.06.2013. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2012. godine; 
4. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2012. godinu; 
5. Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2012. godinu (skraćeni) sa 

izvještajima:  
a) o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina u 
2012. godini, b) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 
2012. godinu i c) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2012. godinu; 

6. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u 2012. godini; 
7. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana Zajednice 

sportskih udruga za 2012. godinu; 
8. Program rada i Financijski plan Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2013. godinu; 
9. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; 
10. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

Grad Pazin u 2012. godini; 
11. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

Grad Pazin u 2012. godini; 
12. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2012. godinu; 
13. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2012. godinu; 
14. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Pazina; 
15. Prijedlog 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; 
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16. Prijedlog odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina; 
17. Prijedlog odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina; 
18. Prijedlog  rješenja o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 
 

Ad – 1. 
 Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 15 glasova „ZA“, verificira Skraćeni zapisnik sa 1. 
konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća od 21. lipnja 2013. i Skraćeni zapisnik sa 2. izvanredne 
sjednice Gradskog vijeća od 29. lipnja 2013. godine. 
 
 

Ad – 2. 
Predsjednik Vijeća izvješćuje prisutne da je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika Stjepana 

Gabrića u vezi cijena idejnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju škola na pazinštini. 
 Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
 Valter Milohanić (citirano):  
 „1. Pitanje za Gradonačelnika Grada Pazina 
 Može li Grad Pazin aplicirati prema Europskim fondovima projekt sufinanciranja uređenja 
zemljišnih knjiga kojim bi se u cijelosti prešlo na novu izmjeru po katastarskim općinama i to 
uskladilo sa Gruntovnicom? 
 Obrazloženje: prilikom podizanja dokumentacije na Katastru, koja se diže na temelju nove 
izmjere, potrebno je napravit identifikaciju koja to prebacuje na staru izmjeru, te se sa tom starom 
izmjerom odlazi na Gruntovnicu podizat dokumentacija. Posao tog usklađenja je velik, međutim svi su 
upoznati sa problemima zemljišnih knjiga, pogotovo oni koji kandidiraju projekte sufinanciranja 
izgradnje komunalne infrastrukture prema Europskim fondovima, a da ne spominjem koliko to znači 
građanima, poduzećima i poslovnim investitorima. 
 2. Pitanje za pročelnika Odjela za komunalno uređenje i prostorno planiranje Grada Pazina 
 Stanari ulice Trg hodočasnika 1 u više su navrata posjećivali spomenuti Odjel ne bi li se 
otkrilo tko je vlasnik zemljišta koje služi kao dvorište drugog kata zgrade, a okruženo je kamenim 
potpornim zidovima, a u svrhu sanacije dijela istih. Do danas nisu dobili odgovor. Jedan od tih zidova 
koji dijeli dvorište i šumu iza crkve Franjevačkog samostana djelomično se urušio sa dvorišne strane, 
ispod betoniranog završetka zida. Radi se o površini veličine oko tri kvadratna metra. Ako se 
urušavanje nastavi, a bez intervencije popravka će se upravo to desit, šteta će se udeseterostručit. Isto 
tako zidovi više od osam godina nisu očišćeni od raslinja. Pitanje je trebamo li čekat veću štetu  da bi 
se vlastitom komunalnom poduzeću izdao nalog da se spomenuti zid sanira? 
 3. Pitanje za Gradonačelnika Grada Pazina 
 Već neko vrijeme primjećujem radove na prostoru stare štamparije koju su bivši Župan i 
Gradonačelnik namijenili za Multi-medijalni centar. Župan je u više navrata obećavao sredstva za 
obnovu objekta, a Grad je izradio projektnu dokumentaciju. Poznato je i to da je zbog nečijeg naivnog 
poteza isti objekat kandidiran na Europski program Archeo.s 2 kao „Arheološko nalazište“ čime je 
Grad Pazin izgubio značajna sredstva, iako je sa Muzejom Grada Pazina uspješno sudjelovao u prvom 
programu Archeo.s. 
 Pitanje je kojim sredstvima se uređuje namijenjeni prostor Multi-medijalnog centra?“ 
 
 Stjepan Gabrić daje komentar na dostavljeni odgovor na pitanje vijećnika u vezi cijena idejnih 
projekata za izgradnju i rekonstrukciju škola na pazinštini. Proteklo je četiri mjeseca od kada je 
postavio vijećničko pitanje a odgovor je dostavljen tek prije nekoliko dana. Pitanje je bilo upućeno 
pročelnici Maji Stranić Grah. Obzirom da pročelnice nema, želi da njegov komentar čuje 
gradonačelnik. Ako se ubuduće budu davali ovakvi odgovori na pitanja, onda se on istih odriče, jer mu 
takvi ne trebaju. Primjerice, kada se pacijentu daje terapija tada je bitno da je ista i na vrijeme a ne 
samo da je određena. Ista takva stvar je i sa odgovorom na vijećničko pitanje. Davanje odgovora četiri 
mjeseca nakon postavljanog pitanja nema nikakvog smisla. Pretpostavlja da je bilo taktiziranja zbog 
izbora jer se istima svatko prilagođava kako zna, a da li je to u redu je nešto drugo. Pitanje je bila 
cijena idejnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju škola na pazinštini, što je plaćeno i po kojoj 
cijeni? Mišljenja je da podaci koji su dani u odgovoru nisu pouzdani i ne odgovaraju činjenicama. Prvi 
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odgovor vezan je za idejni projekt izgradnje škole na Starom Pazinu – nije mu jasno zašto novi 
projekti, kad je već postojao projekt koji je uredno plaćen, a izradio ga je AG-e studio za cijenu od 
95.160,00 kuna. Nikad nije nikome objašnjeno zašto se išlo u izradu novog idejnog projekta – znači da 
se bacilo oko 100.000,00 kuna, a nismo toliko bogati da se to može raditi. Zatim „bodu u oči“ cijene 
koje su u najmanju ruku sumnjive. Ako je prvi projekat za izgradnju škole koštao 95.000,00 kuna, 
kako onda ista stvar može kasnije koštati 17.500,00 kuna? Tu nešto ne štima. U prošlogodišnjem 
Izvješću o izvršenju Proračuna, o čemu je već govorio, za jedan od projekata za rekonstrukciju 
osnovne škole u Pazinu bila je planirana i realizirana stavka u iznosu od 113.000,00 kuna, a u 
odgovoru na pitanje vijećnika naveden je drugi podatak. Protestira i traži da se odgovori na pitanja 
vijećnika daju na vrijeme i da se vodi računa o usklađivanju brojki. 
 
 Predsjednik Vijeća upozorava vijećnike da se drže odredbi Poslovnika Gradskog vijeća, te da 
se pod ovom točkom dnevnog reda postavljaju pitanja vijećnika, a ne da se daju komentari. 
 
 Martin Čotar (citirano): 
 „1. Da li su, i ako da, u kojem obliku predviđene mjere zaštite od buke uz Istarski ipsilon od 
Rusijani do Dubravice tj. na dionici u kojoj se trasa „otvara“ prema pazinskoj kotlini? 
 Obrazloženje: Radi specifičnog smještaja u kotlini, Pazin je posebno osjetljiv na buku 
prometa. Trenutno prilično dobru zaštitu od buke pružaju stijene i usijeci. No izgradnjom novog dijela 
– nove trake, probit će se stijene te će grad postati potpuno izložen buci koja ne jenjava ni noću. Može 
se uočiti kako je najveća buka od diletacijskih spojeva na vijaduktima (u vidu praskova), zatim šum 
guma. Radi specifičnosti Pazina, kvalitetna i obimna zaštita od buke je nužna i neupitna. Ako kod 
nadležnog poduzeća/naručitelja radova postoji elaborat na tu temu, molio bih da se dostavi na znanje 
Vijeću. 
 2. Da li postoji aktivnost Grada u smjeru očuvanja i zaštite korita Pazinčice od devastacije 
„popločavanjem“ i ravnanjem korita? Također da li postoji nekakva aktivnost od Grada, Općine 
Cerovlje ili Županije u smjeru izgradnje sportsko-rekreacione zone kod sadašnjih bara, a vezano i za 
planirana navodnjavanja? 
 Obrazloženje: Nedavno se u medijima moglo pročitati o planovima uređenja predmetne zone 
kod Cerovlja. Dijelom je bilo povezano i s navodnjavanjem, tj. planom uređenja akumulacija. 
Istovremeno smo svjedoci preintenzivnog „uređenja“ tj. kršenja, ravnanja i usmjeravanja toka 
Pazinčice i pritoka, čime se uvelike potiče erozija, produbljivanje korita, brži nestanak vode iz korita 
nakon naglih bujica (time i poticanje isušivanja korita), a posljedično i uništavanja flore i faune. 
Smatram da bi se aktivnim angažiranjem Grada Pazina, zajedno sa Općinom Cerovlje, prema 
nadležnim institucijama (Hrvatske vode, Hrvatska vodoprivreda ili drugi) moglo i trebalo preduhitriti 
moguće negativne implikacije te maksimalno iskoristiti mogućnosti koje bi se pružile u tom segmentu 
za gospodarstvo, jedinicu lokalne samouprave, životni ambijent i očuvanje prirodnog okoliša. 
 3. Da li je za feštu u vojarni, prije otprilike tri tjedna, izdana suglasnost, te ako da – kome? 
 Obrazloženje: Navedena proslava otegla se daleko u noć, što samo po sebi nije problem, 
međutim glazba je bila iznimno (neuobičajeno) glasna. Iz razgovora sa ljudima došao sam do 
informacije da su se ,navodno, održavala dva koncerta od kojih je jedan bio tiši a drugi izrazito glasan. 
Osobno podržavam zabave i fešte mladih uzrasta, no to treba biti u prihvatljivim okvirima. 
 Dodatno pitanje: Da li Grad ima neki instrument kojim može „privoliti“ organizatore da 
ublaže buku, ako se u toku izvedbe uoči da je glazba preglasna?“ 
- pitanja vijećnika proslijeđena su Pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno 
uređenje i graditeljstvo. 
 
 Patricia Antolović (citirano): 
 „1. Pučko otvoreno učilište Pazin 
 Kada će se raspisati natječaj za ravnatelja/icu POU Pazin obzirom da je prema članku 48. 
postojećeg Statuta POU Pazin propisano da se raspisuje novi natječaj ukoliko u roku od 60 dana od 
provedenog natječaja ravnatelj/ica ne budu izabrani? 
 Kada će se provesti usklađivanje Statuta sa Zakonom o upravljanju javnim ustanovama u 
kulturi? 
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 2. Azil za životinje / Udruga Happy End – prihvatilište za životinje 
 U 8. mjesecu 2012. godine Grad Pazin je u razgovoru sa predstavnicom Udruge Happy End 
obećao riješiti prijenos prava vlasništva dijela zemljišta bivše vojne farme „Loke“ i komunalnu 
infrastrukturu. Sukladno tome dogovoreno je pismo namjere čiji je nacrt Grad ubrzo nakon toga 
poslao udruzi na email. Udruga Happy End se očitovala na način da se složila sa svime što je 
navedeno u nacrtu Pisma. 
 Za ilustraciju u 2012. godini udruga Happy End udomila je u razne obitelji preko 90 životinja 
(što pasa, što mačaka), a trenutno se skrbi za 100 životinja, hrani ih, liječi, rehabilitira i oglašava kako 
bi bili spremni za udomljavanje. Pokušajmo si zamisliti 100 napuštenih, bolesnih, gladnih životinja 
kako lutaju područjem grada Pazina, kopaju po kontejnerima, šire bolesti i tako predstavljaju prijetnju 
za građane, a posebice za djecu 
 Isto tako znamo da je veterinarska ambulanta Pula koja ima ugovor sa Gradom samo za 2011. 
naplatila 28.000,00 HRK od našeg Grada za zbrinjavanje samo 4 napuštene životinje. Iznos je to s 
kojim bi Udruga Happy End zbrinula i rehabilitirala mnogo više životinja. Udruga već 3 godine 
djeluje na našem području, entuzijazam osnivača i dobra volja volontera su svakako nešto što je naš 
Grad trebao do sada prepoznati i popratiti. Ljudi tj. Udruga koja samoinicijativno obavljaju tako 
značajan posao po našem mišljenju zaslužuju svaku pomoć koju Grad može osigurati.  
 Udruga unatoč pravovremeno predanom zahtjevu za 2013. godinu nije uvrštena u Proračun, a 
potpisano Pismo namjere o kojem smo govorili na početku, ni nakon godinu dana nije stiglo na adresu 
Udruge. 
 Što Grad namjerava učiniti? Gdje je zapelo to Pismo? 
 3. Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe programa korištenja 
obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima na području Grada Pazina 
 1) Sukladno točci 1 u uvjetima natječaja određeno je da će natječaj obuhvatiti 50 sustava OIE 
na području Grada Pazina. Odlukom Povjerenstva odabrano je 27 korisnika sredstava, te se postavlja 
pitanje što je sa preostalim novčanim sredstvima za sufinanciranje OIE-a? 
 2) Temeljem Mišljenja Povjerenstva o sukobu interesa broj M – 46/13 od 10.04.2013. godine, 
gradonačelniku je naloženo da na internetskim stranicama Grada Pazina i na druge primjerene načine 
putem lokalnih medija kao dužnosnik treba pravovremeno i transparentno učiniti javno dostupnim 
podatke o činjenici da sudjeluje u natječaju za stjecanje prava na zajedničko sufinanciranje OIE kako 
njegova nepristranost nebi bila dovedena u pitanje, posebice kada upravo on treba imenovati 
Povjerenstvo koje će raspisati natječaj i potom odabrati osobe koje će biti sufinancirane. 
Pretraživanjem internetskih stranica Grada Pazina kao i lokalnih tiskovina utvrđeno je da 
gradonačelnik nije poštivao Mišljenje Povjerenstva o sukobu interesa, jer činjenicu da sudjeluje u 
natječaju zajedno sa svojom suprugom kao suvlasnik obiteljske kuće nije objavio. 
 Zašto gradonačelnik na stranicama Grada Pazina i putem drugih lokalnih medija nije objavio 
činjenicu da zajedno sa svojom suprugom kao suvlasnik obiteljske kuće sudjeluje u natječaju za OIE, 
nego tu informaciju javnost doznaje tek po završetku natječaja i objavi Liste odabranih korisnika 
sredstava?  
 Prilozi: Mišljenje Povjerenstva o sukobu interesa broj M-46/13 od 10.04.2013. godine“ 
 
 Vesna Ivančić (citirano): 
 „Grad Pazin preuzeo je na upravljanje županijske i lokalne ceste. Da li je Upravni odjel za 
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo organizirao nadzor uporabe županijskih i lokalnih 
cesta, radi njihove sanacije nakon izgradnje Istarskog ipsilona?“ 
 
 Daniel Maurović navodi da je vijećnika Milohanića shvatio na način da vijećnik ne traži 
odgovor na pitanje, već traži da Grad djeluje na sanaciji potpornog zida na Trgu hodočasnika u Pazinu. 
 
 Valter Milohanić potvrđuje navode Daniela Maurovića. 
 
 Zatim Daniel Maurović odgovara: 
 - davanje suglasnosti za održavanje fešte u vojarni (Martin Čotar) – proveden je postupak u 
skladu sa zakonskim propisima i izdana je suglasnost. Upravni odjel nije zaprimio niti jednu 
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primjedbu od građana niti od nadležnih institucija. Nema informaciju da je bilo problema. Na pitanje 
kome su sve dane suglasnosti, dostaviti će pisani odgovor, 
 - izgradnja Istarskog ipsilona (Vesna Ivančić) – Upravni odjel je u kontaktu sa Bina-Istrom, 
koncesionarom i izvođačem radova, tako da će Odjel biti upoznat sa planom gradnje. Početak gradnje 
se prema njegovim informacijama očekuje najranije krajem godine, budući se još uvijek radi na izradi 
projektne dokumentacije. Upravni odjel će itekako biti aktivan i pratiti će izgradnju autoceste, vodeći 
računa da prometnice na području Grada budu što bolje sačuvane. 
 
 Renato Krulčić odgovara: 
 - uređenje zemljišnih knjiga (Valter Milohanić) – zbog stare i nove izmjere koja se mora 
usklađivati, zemljišne knjige su između Katastra i Gruntovnice neusklađene. Grad Pazin teško može 
financirati projekat uređenja zemljišnih knjiga kao Grad, već je to dužnost i obveza geodetske uprave 
RH koja treba provoditi izmjere i njihova usklađenja. Za sada usklađivanje stare i nove izmjere pada 
na teret investitora, odnosno pojedinca. Ukoliko postoji mogućnost u vidu nekog projekta ili fonda, 
Grad Pazin će se sigurno uključiti u sređivanje zemljišnih knjiga na području Grada, 
 - multi-medijalni centar - štamparija (Valter Milohanić) – prostor se uređuje sredstvima 
Udruge koja je taj prostor dobila na korištenje. U ovoj se godini isti nije uređivao niti se krenulo dalje 
sa projektom, iz razloga jer je Gradsko vijeće prošlog saziva iz Proračuna izbacilo stavku „multi-
medijalni centar“, tako da nije bilo osnova za nastavak radova na tom objektu. Što se tiče Archeo.s-a 
2, nije problem što se multi-medijalni centar (štampariju) prijavilo kao kulturno dobro, već je problem 
u Gradu Budvi koja nije potpisala Pismo namjere za apliciranje prema fondovima EU, 
 -osvrt na komentar vijećnika Gabrića u vezi odgovora na pitanje vijećnika – u materijalima za 
ovu sjednicu Vijeća, u odgovoru na pitanje, između ostaloga, stoji da je imenovana Radna skupina za 
izradu Projektnog zadatka za rekonstrukciju i izgradnju školskih objekata u sastavu Zdenka Turkalj 
Čohilj u funkciji predsjednice, Stjepan Gabrić u funkciji zamjenika predsjednice itd., te da je Radna 
skupina na temelju analize stanja prostora i procjene potreba osnovne škole, pripremila Projektni 
zadatak za izradu idejnih rješenja pod točkom a – idejno arhitektonsko rješenje za rekonstrukciju i 
dogradnju područne škole u Trvižu, d – idejno arhitektonsko rješenje za izgradnju Osnovne škole na 
Starom Pazinu i g – idejno rješenje rekonstrukcije matične škole u Pazinu. O projektima iz 2008. 
godine ne želi govoriti, jer je tada bilo drugo Gradsko vijeće i druga gradska uprava koja je o tome 
odlučivala a postojalo je i Poglavarstvo. Ne vjeruje da je netko samovoljno donio bilo kakvu odluku i 
potrošio sredstva, 
 - zaštita od buke na sjevernoj trasi Istarskog ipsilona (Martin Čotar) – kad je počela priprema 
za izradu Studije utjecaja na okoliš vezano za izgradnju Istarskog ipsilona, na javnoj raspravi u 
Spomen domu istaknut je problem buke (bukobrana) i problem sustava javne odvodnje buduće 
prometnice. Izrađivač Studije odnosno koncesionar, tijekom ove godine proveo je javnu raspravu o 
Studiji zaštite od buke za područje pazinštine, kojom će se pokušat emisije buke sa budućeg autoputa 
svesti na najmanju moguću razinu, odnosno da se ista ne osjeti na području Grada Pazina, 
 - zaštita korita Pazinčice (Martin Čotar) – odgovor na pitanje dostavit će pročelnik Upravnog 
odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje  i graditeljstvo, 
 - raspisivanje natječaja  za ravnatelja/icu Pučkog otvorenog učilišta Pazin  (Patricia Antolović) 
– o raspisivanju natječaja odlučuje Upravno vijeće Učilišta kao što je to uvijek radilo do sada. Nakon 
provedenog natječajnog postupka, gradonačelnik odnosno gradska uprava zaprima prijedlog kandidata 
za izbor ravnatelja/ice koji se upućuje prema Vijeću na donošenje odluke o odabiru, 
 - prihvatilište za životinje (Patrticia Antolović) – Grad Pazin nije vlasnik zemljišta da bi 
mogao prenositi pravo vlasništva. Grad je prema AUDIO-u pokrenuo postupak da se nekretnine koje 
se nalaze na bivšem vojnom kompleksu Loke dodijele na korištenje Gradu Pazinu. Međutim, rješenje 
od navedene agencije još uvijek nije dobiveno, tako da svatko onaj koji koristi navedene prostore, a to 
Udruga zna, iste koristi bespravno i bez valjanog dokumenta. Grad Pazin je učinio to da se navedeni 
objekti priključe na vodoopskrbni sustav, da Udruga može koliko-toliko brinuti o tim životinjama. 
Prihvatilište trenutno broji 100 životinja, ali je pitanje odakle su te životinje odnosno da li su sve 
životinje sa područja Grada Pazin ili šire? Grad bi jako volio da spomenutih 28.000,00 kuna može 
usmjeriti prema Udruzi za njihov rad. Međutim, da bi Udruga mogla dobiti navedena sredstva, najprije 
mora dobiti Rješenje Ministarstva poljoprivrede odnosno veterinarskog inspektora kojim se potvrđuje 
da su se stekli uvjeti odnosno da postoje sve potrebne dozvole za rad na tom području. Na 
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spomenutom području planira se projekat kojeg je predložila i Udruga, a to je formiranje azila za 
nezbrinute životinje za područje Istarske županije. Postojeći azil u Puli je neadekvatan i kapacitet ne 
udovoljava broju nezbrinutih životinja, tako da bi Pazin zbog svoje prometne povezanosti sa ostalim 
dijelovima Istre bio dobar izbor za taj projekt, 
 - natječaj za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije (Patricia 
Antolović) – nakon provedenog natječajnog postupka, odobreno je 27 korisnika sredstava a bilo je 
planirano njih 50. Za dio sredstava za koja nije bilo prijava i koja su ostala neutrošena, ponoviti će se 
javni natječaj. Kao što se vidi, on se nije javio na natječaj niti je aplicirao dokumentaciju. 
 

Ad – 3. 
 Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno, sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 30.06. 2013. godine s 
usporednim pokazateljima za isti period 2012. godine Broj: 511-08-26/1-9/2-6/1-13 od 4. srpnja 2013., 
uz konstataciju da je sigurnosno stanje na području Grada Pazina zadovoljavajuće. 
 

Ad – 4. 
 Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2012. godinu u tekstu kako ga je izradio 
Fond KLASA: 320-01/13-03/03, URBROJ: 2163/1-03/10-13-02 od 20. veljače 2013. godine, a Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 31. svibnja 2013. godine. 
 

Ad – 5 (a,b,c). 
 Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Godišnjeg izvješća trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2012. godinu - skraćeni u tekstu kako 
ga je izradio predsjednik Uprave Društva Broj: 568/13-1 od 22. srpnja 2013. godine, a Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 23. srpnja 2013. godine. 
 Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 15 glasova „ZA“ donosi zaključke o prihvaćanju: 

 a) Izvještaja o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada 
Pazina u 2012. godini u tekstu kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 526/13 od 4. srpnja 2013. 
godine,a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 23. srpnja 2013.  godine, 

b) Izvješća o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2012. 
godinu u tekstu kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 522/2013 od 2. srpnja 2013. godine, a 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 23. srpnja 2013. godine, 

c) Izvješća o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2012. godinu u tekstu 
kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 523/2013 od 2. srpnja 2013. godine, a Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 23. srpnja 2013. godine. 

 
Ad – 6 

 Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno, sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Izvještaja o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2012. godini u tekstu kako ga 
je izradila ravnateljica te ustanove KLASA: 400-02/13-01/01, URBROJ: 2163/01-09-13-1 od 20. 
lipnja 2013. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 22. srpnja 2013. 
godine. 
 

Ad – 7. 
 Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno, sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Izvješća o ostvarenju Programa rada i Izvješća o ostvarenju financijskog plana Zajednice sportskih 
udruga Grada Pazina za 2012. godinu u tekstu kako ga je izradio tajnik Zajednice, a Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 3. svibnja 2013. godine. 
 

Ad – 8. 
Nakon rasprave, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o 

prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2013. 
godinu u tekstu kako ga je izradio tajnik Zajednice, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 3. svibnja 2013. godine. 
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Ad – 9. 
 Nakon rasprave, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Godišnji  
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu. 

 
Ad – 10. 

 Nakon rasprave, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nisu nazočni vijećnici Patricia Antolović i Ivica Gržinić) donosi Izvještaj o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini. 
 

Ad – 11. 
 Nakon rasprave, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ (u trenutku glasovanja 
sjednici nisu nazočni vijećnici Patricia Antolović i Ivica Gržinić) donosi Izvještaj o izvršenju 
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini. 
 
 U 20,08 sati sjednicu Vijeća iz opravdanih razloga napušta vijećnik Dragutin Bravar, pa 
predsjednik Vijeća konstatira da istoj prisustvuje 14 vijećnika. 
 

Ad – 12. 
 Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2012. godinu u tekstu kako je to 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 3. svibnja 2013. godine. 
 

Ad – 13. 
 Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin o obavljenoj financijskoj reviziji Grada 
Pazina za 2012. godinu, KLASA: 041-01/13-02/34, URBROJ: 613-20-13-5 od 15. srpnja 2013. godine 
i Očitovanje Gradonačelnika na nalaze iz Izvješća KLASA: 470-01/13-01/03, URBROJ: 2163/01-01-
01-13-5 od 22. srpnja 2013. godine. 
 

Ad – 14. 
 Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o prodaji 
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Pazina. 
 
 U 20,35 sati sjednicu Vijeća iz opravdanih razloga napušta vijećnik Martin Čotar, pa 
predsjednik Vijeća konstatira da istoj prisustvuje 13 vijećnika. 
 

Ad – 15. 
 Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku 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 – 16. 
 Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina na sjednici 29. srpnja 2013. 
razmatrala je prijedlog Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina te predlaže 
Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 22. 
srpnja 2013. 
 Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o osnivanju 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina, s time da se u Zapovjedništvo imenuju: 

1. Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti  
Grada Pazina,  zapovjednica Zapovjedništva, 

2. Valter Milohanić, član Gradskog vijeća, načelnik Zapovjedništva,  
3. Edi Ćus, stručni referent za gospodarstvo, operativac Zapovjedništva, 
4. Marčelo Šišović, ing. građ., pomoćnik CZ za mjeru sklanjanja, 
5. Josip Radetić, voditelj održavanja voznog parka u Usluga d.o.o. Pazin, pomoćnik CZ za 

mjeru evakuacije, 
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6. Slavica Rigo, viša medicinska sestra, Istarski domovi zdravlja Pazin, pomoćnica CZ za 
mjeru zbrinjavanja, 

7. Goran Juričić, domar-ložač u gradskoj upravi, član Zapovjedništva za logistiku, 
8. Marijana Krbavac Žulić, ravnateljica GD Crvenog Križa, članica Zapovjedništva,  
9. Livio Švić, terenski veterinar u Veterinarskoj ambulanti Pazin, član Zapovjedništva. 

 
Ad – 17. 

 Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina na sjednici 29. srpnja 2013. 
razmatrala je prijedlog Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina te predlaže 
Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 22. 
srpnja 2013. 
 Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o osnivanju Stožera 
zaštite i spašavanja Grada Pazina, s time da se za članove Stožera imenuju: 

1. Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, 
2. Nevija Srdoč, zapovjednica Zapovjedništva civilne zaštite, 
3. Valter Opašić, načelnik Policijske postaje Pazin, 
4. Nirvana Ukušić, pročelnica PUZS Pazin, 
5. Renato Kalac, vijećnik Gradskog vijeća, 
6. Boris Rogić, stručni suradnik Službe za zaštitu i spašavanje VZIŽ, 
7. Ivica Rukavina, dr. med., Istarski domovi zdravlja Pazin, 
8. Dragan Šipraka, predsjednik uprave Usluga d.o.o. Pazin. 

 
Ad – 18. 

 Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina na sjednici 29. srpnja 2013. 
razmatrala je prijedlog Rješenja o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina te predlaže 
Vijeću da donese Rješenja o imenovanju radnih tijela kako slijedi: 
 
 1. ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I UPRAVU 
 1.   VESNA IVANČIĆ, Dinka Trinajstića 4, Pazin, predsjednica,  IDS, HSU, HNS 
 2.   PATRICIA ANTOLOVIĆ, Buraj 4, Pazin, zam. predsjednice, GB V. Milohanić 
 3.   MATE JURIĆ, Maršeti 14/C, Pazin, član,    IDS, HSU, HNS 
 4.   ANA-MARIJA MIHELIĆ, Žbandaj 31, Poreč, članica,  IDS, HSU, HNS 
 5.   NADA BARTOLIĆ PAULIŠIĆ, Zarečje 38, Pazin, članica.  HDZ 

 
 2. ODBOR ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJ 

1. KARMEL KREBEL, Mate Balote 8, Pazin, predsjednik,  IDS, HSU, HNS 
2. DAVORIN MOGOROVIĆ, Stancija Pataj 91; Pazin, zam. predsj., IDS, HSU, HNS 
3. TOMISLAV ČUBRIĆ, Muntriljska 1, Pazin, član,   GB V. Milohanić 
4. KLAUDIO SINKOVIĆ, Maršeti 14 A, Pazin, član,   SDP 
5. IVAN BUBIĆ, V.C. Emina 10, Pazin, član.    HDZ 
 

 3. ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI 
     I ZAŠTITU OKOLIŠA 

1. DAVOR SLOKOVIĆ, Rijavac 16, Pazin, predsjednik,  IDS, HSU,HNS 
2. VLASTA KIŠIĆ, Štefanije Ravnić 32, Pazin, zamj. predsjednika, IDS, HSU, HNS 
3. VINKO CEROVAC, Drndići 90a, Pazin, član,   IDS, HSU, HNS 
4. RANKO GRKOVIĆ, Jakova Volčića 14, Pazin, član,  SDP 
5. RENATO KALAC, prof., Bože Milanovića 2, Pazin, član.  GB R. Kalac 

 
 4. ODBOR ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU 

1. DRAGUTIN BRAVAR, Bravari 49, Pazin, predsjednik,   IDS, HSU, HNS  
2. IVICA GRŽINIĆ, Stancija Pataj 68/A, Pazin, zamj. predsjednika, SDP 
3. MIRJANA MONAS, Štranjga 5, Pazin, članica,   IDS, HSU, HNS 
4. MARINA LADAVAC SERTIĆ, Trviž 2/C, Pazin, članica,  GB V. Milohanić 
5. MARIJA IVIĆ-KAČAN, Dršćevka 11, Pazin, članica.  HDZ 



 9

 5. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
1.   VINKO STIHOVIĆ, Lindar 154, Pazin, predsjednik,    IDS, HSU, HNS 
2.   FERDINAND TONČINIĆ, J. Dobrile 7, Pazin, zamj. predsjednika, SDP 
3.   RADOJKA JAŠIĆ, Dršćevka 11, Pazin, članica,   IDS, HSU, HNS 
4.   SLOKOVIĆ SANDRA, Rijavac 16, Pazin, članica,   IDS, HSU, HNS 
5.   VEDRAN ŠĆULAC, Bravari 50/A, Pazin, član.   GB R. Kalac 

 
 6. ODBOR ZA KULTURU 

1. GRACIJELA ZOVIĆ, Muntriljska 1, Pazin, predsjednica,  IDS, HSU, HNS 
2. MIRJANA GUŠTIN, Šepčići 78, Pazin, zamjenica predsjednice, GB R. Kalac 
3. MAJA ZIDARIĆ, Lindar 26, Pazin, članica,    IDS, HSU, HNS 
4. IRINA KIVELA UKOTIĆ, V.C. Emina 6, Pazin, članica,  GB V. Milohanić 
5. VEDRAN IVANČIĆ, Glavanovići 24, Pazin, član.   IDS, HSU, HNS 

 
 

7.  KOMISIJA ZA PRIZNANJA I NAGRADE 
1. MIRJANA ĆUS, Štefanije Ravnić 30, predsjednica,   SDP 
2. NEVEN RIMANIĆ, Dršćevka 15, Pazin, zamjenik predsjednice, IDS, HSU, HNS 
3. MILKA BLAŽEVIĆ, Stari Trg 1/A, Pazin, članica,   IDS, HSU, HNS 
4. DEAN PAMIĆ NEFAT, Frančini 95/B, Pazin, član,    SDP 
5. JOSIP ŠIŠOVIĆ, Josipa Voltića 18, Pazin, član.   HDZ 

 
8.  KOMISIJA ZA PROMET 
1. IVICA FRANKOVIĆ, Lindar 135, predsjednik,   HDZ 
2. VJEKOSLAV SERGO, Muntriljska 2A, Pazin, zamj. predsjednika, IDS, HSU, HNS 
3. RAJKO ARDALIĆ, 15. siječnja 6, Pazin, član,   IDS, HSU, HNS 
4. ĐANFRANKO GRIPARIĆ,  Zagrebačka 14, Pazin, član,  SDP 
5. SANDI KORIJAN, Zarečje 68, Pazin, član.    SDP 

 
 9. KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE 

1. VLADIMIR RUSAC, Vela Traba 6, Pazin, predsjednik,  HDZ 
2. DEAN VELENDERIĆ, Jurja Dobrile 7, Pazin, član,   SDP 
3. ZORAN BRAVAR, Maršeti 16, Pazin, član.   IDS, HSU, HNS. 

 
 Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 13 glasova „ZA“ donosi Rješenja o imenovanju radnih 
tijela Gradskog vijeća Grada Pazina. 
 
 

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća 
zaključuje rad sjednice u 20,45 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/39 
URBROJ: 2163/01-03-02-13-4 
Pazin, 30. srpnja 2013. 

 
             Predsjednik                     
                     Gradskog vijeća   

                             Boris Demark, prof.,v.r. 


