SKRAĆENI ZAPISNIK
37. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 26. srpnja 2012. godine u velikoj vijećnici
Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.
Prisutni vijećnici: Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić,
Martin Čotar, Patricia Antolović (u rad sjednice uključila se naknadno), Mirjana Ćus, Mladen Sironić,
Dragutin Bravar, Elvis Visintin, Renato Kalac, prof., Stanko Mališa i Iva Rumin, zamjenica vijećnika.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Ivica
Gržinić, zamjenik Gradonačelnika Grada Pazina, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Boris
Demark, pročelnik Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Maja Stranić Grah,
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Daniel Maurović, pročelnik
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj
Službe za unutarnju reviziju Grada Pazina, Dragan Šipraka, predsjednik Uprave „Usluga“ d.o.o Pazin,
Damir Milanović, upravitelj Istarskog vodovoda – Poslovne jedinice Pazin, Neda Bucaj, direktorica
Društva PAZIN d.o.o., Anton Finderle, viši stručni suradnik za prosvjetu i kulturu pri Upravnom
odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Irene Jelovčić, samostalna upravna referentica
za imovinsko pravne i opće poslove pri Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene
djelatnosti, Irenko Pilat, samostalni upravni referent pri Upravnom odjelu za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo, Selvina Benić, novinarka „Glasa Istre“ i Branko Ljuština, novinar
La voce del popolo, Radio Istre i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula.
Predsjednik Gradskog vijeća, Stjepan Gabrić, konstatira da od 13 vijećnika sjednici
prisustvuje njih 11, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad
sjednice.
Vijeće jednoglasno utvrđuje
DNEVNI RED
0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 35. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Izvještaj Mandatno-verifikacione komisije o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i
početku obnašanja dužnosti zamjenici člana Gradskog vijeća Grada Pazina;
3. Polaganje Prisege;
4. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2011. godinu;
5. Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2011. godinu;
6. Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2011. godinu sa
izvještajima: a) o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
grada Pazina u 2011. godini, b) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje na otvorenom
u 2011. godini i c) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2011. godinu;
7. Rješavanje problematike rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin u jednoj smjeni.
8. Povelja o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva;
9. Odluka o grobljima;
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
11. Odluka o osnivanju Poslovne zone Podberam;
12. Odluka o promjeni imena naselja Pavletići;
13. Odluka o promjeni javnog dobra;
14. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
15. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova
Komisije za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu;
16. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina;
17. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana:
a) Mandatno-verifikacione komisije i b) Odbora za kulturu;
18. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju tri (3) člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Olga Ban“ Pazin.

U 18,08 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnica Patricia Antolović, pa predsjednik
Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika.
Ad – 0.
Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 35. sjednice Gradskog vijeća održane 22.
svibnja 2012. godine.
Ad – 1.
Pitanja vijećnika:
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Mirjana Ćus (citirano):
„1. Gradonačelniku Grada Pazina gospodinu Renatu Krulčiću.
Molim da nam date informaciju o tome što se događa sa proizvodnjom u PURIS-u?
Naime „šuška“ se da će do kraja ove godine prestati sa radom. Mislim da ćete se složiti, kako
bi to bilo veoma neprihvatljivo kako za gospodarstvo Istre tako i za ljude koji tamo rade ( i njihove
obitelji). Da li se na nivou Istarske županije nešto poduzima u tom smislu?
Molim usmeni odgovor.
2. Pročelniku Upravnog odjela za prostorno planiranje i komunalni sustav gospodinu Danielu
Mauroviću.
Radi se o autobusnom kolodvoru u Pazinu.
Trebalo bi provjeriti da li je WC stvarno u funkciji tj. da li ga netko stvarno otvara i održava.
Naime, pitam da li je određeno vrijeme u danu kada je WC u funkciji?
Nadalje, da li postoji mogućnost da se preostali kiosci koji nisu u funkciji, a devastirani su,
uklone?
Također pitam da li je u planu da se kolodvor opet uredi (ofarba i poprave stolice)?
Promatrajući izgled autobusnog kolodvora moramo se zapitati kako odgajamo vlastitu djecu
kada su u stanju tako uništiti svoj prostor.
Molim usmeni odgovor.“
Elvis Visintin (citirano):
„Pitanja za Gradonačelnika.
1. Za kada se planira početak popravka mosta na cesti kod Bani, Zarečje i da li je moguće
dobiti uvid u projektnu dokumentaciju vezano za sanaciju istog?
2. Da li se u planovima radova koji se odvijaju u cilju priprema Europskog prvenstva u boćanju
planiraju i radovi „uljepšavanja“ uređenja grada?
Obrazloženje: u novinama čitam da su radovi na uređenju objekata za održavanje PEUB-a u
tijeku i da sve ide prema programu. Interesira me da li će se i na području grada odraditi radovi
„uljepšavanja“ kako bi se i u tom segmentu pokazali kao dobri domaćini.“
Tomislav Čubrić (citirano):
„1. Pitanje za Gradonačelnika.
Da li su u prihodovnoj strani Proračuna osigurana sva sponzorska sredstva za PEUB 2012. (2
milijuna kuna na rashodovnoj strani) kako je najavljeno? Da li su sklopljeni ugovori o sponzorstvima
ili donacijama te može li Gradsko vijeće te ugovore dobiti na uvid?
Molim usmeni odgovor.
2. Pitanje za Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje – pročelnika Maurovića.
Da li se može napraviti oborinska odvodnja u ulici Muntriljska kod izlaza na parkiralište kod
ribarnice?
Prilog: fotografija lokacije.“
Renato Kalac (citirano):
„1. Pitanje postavljam u ime Kluba vijećnika nezavisne liste Valtera Milohanića, HDZ-a i
nezavisnog vijećnika Renata Kalca, a upućujem Gradonačelniku gospodinu Renatu Krulčiću:
Poštovani,
Tko i na koji način, te na temelju kojeg propisa u praksi imenuje članove nadzornih odbora u
trgovačkim društvima, preciznije u društvima sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač ili
suosnivač Grad Pazina, odnosno upravnim vijećima. Zašto akti koji nisu u skladu s Statutom Grada
nisu suspendirani već su dati na provedbu.
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Obrazloženje:
Tijekom ovog mjeseca (prema podacima na web stranicama trgovačkog suda – stalna služba u
Pazinu) u Nadzorni odbor IVS d.o.o. (Istarski vodozaštitni sustav ) čiji je Grad Pazin suosnivač
imenovana je gospođa Mirjana Galant umjesto dotadašnjeg člana gospodina Nevena Rimanića. Na
sličan su način svojevremeno imenovani i neki drugi članovi nadzornih odbora (primjerice u Pazinu
d.o.o.), dok za neke nadzorne odbore i upravna vijeća nemamo podataka.
Statutom Grada Pazina članak 22. stavak 11. jasno je propisano kako trgovačka društva, javna
poduzeća, javne ustanove, komunalna poduzeća u vlasništvu Grada Pazina (potpunom ili
djelomičnom) osniva Gradsko vijeće.
Zakonom o trgovačkim društvima članak 437. propisano je da osnivač – odnosno član društva
bira članove Nadzornog odbora.
Obzirom da ovo Gradsko vijeće nije raspravljalo i biralo članove gore navedenih Nadzornih
odbora, a oni su ipak izabrani, očito je da se u proceduri izbora ne poštuje Gradsko vijeće kao osnivač,
dakle ne poštuje se Statut Grada Pazina, a što zasigurno nije dobro.
Tražim pismeni odgovor utemeljen na pozitivnim zakonskim propisima i važećim odlukama
kako bi mogli pokrenut odgovarajuće postupke.
Podsjećam Vas da je nadzor nad ispravnošću pojedinih akata u vašoj ingerenciji.“
- Pitanje proslijeđeno Gradonačelniku Grada Pazina.
„2. Pitanje upućujem Pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo gospodinu Danielu Mauroviću:
Poštovani,
kojim ste se povijesnim, kulturološkim, pedagoškim, prostorno-planskim ili drugim analizama
i argumentima rukovodili u postupku izdavanja dozvola (ako dozvole za to uopće postoje) za
postavljanje spomen ploče Nerini Feresini (kod Kaštela), odnosno izgradnje spomen obilježja kod
župne crkve Sv. Nikole u Pazinu? Koja ste tijela ili institucije konzultirali, odnosno što namjeravate
učiniti u slučaju da su ova spomen obilježja postavljena bez odgovarajućih odluka ili rješenja
nadležnih institucija?
Obrazloženje:
Novinarski natpisi, ali i brojni upiti građana, između ostalog i nekih antifašista, otvaraju
sumnju u poštivanje procedure ishodovanja potrebitih dozvola (rješenja ili drugih pravovaljanih akata)
u pogledu izgradnje ovih obilježja. Pojavljuje se i opravdana sumnja u povijesnu i kulturološku
opravdanost ovakvih instalacija bez prethodne šire i sveobuhvatne rasprave stručnih tijela, pa i radnih
tijela ovog Gradskog vijeća.
Kao vijećnik i predsjednik Odbora za prostorno planiranje, ne sjećam se da smo ikada
raspravljali o tim temama pa ni definirali te lokacije kao područja spomen obilježja bilo koje vrste.
Pitanje možda izgleda kao bespotrebno čeprkanje po prošlosti, ali ako uzmemo u obzir da se
radi o lokacijama i zaštićenoj gradskoj jezgri, te o pitanjima važnim i vrlo osjetljivim za naše građane,
i što je najvažnije o kompetenciji izvršne i predstavničke vlasti Grada Pazina, držim da ono zaslužuje
javni odgovor i ispravno postupanje.
Tražim usmeni odgovor.“
- Pitanje proslijeđeno Pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo.
„3.Pitanje upućujem Pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo gospodinu Danielu Mauroviću:
Poštovani,
Što gradska uprava odnosno Upravni odjel na čijem ste Vi čelu namjerava učiniti u pogledu
regulacije, ili preciznije zabrane bespotrebnog prometa teških teretnih vozila (šlepera i kamiona s
prikolicom) kroz središte grada Pazina, posebno u ulicama 43. Istarske divizije, Sv. Ćirila i Metoda te
M.B. Rašana?
Obrazloženje:
Godinama teška teretna vozila (mislim pri tome na šlepere i kamione s prikolicama) neometano
prometuju kroz sam grad Pazin posebno ulicama 43. Istarske divizije, Sv. Ćirila i metoda te M.B.
Rašana, često i bez opravdanog razloga. U takvim uvjetima bitno se uništava najvažnija gradska
prometnica koja tehnički nije građena niti je kapacitirana za takav promet. Da je tome tako potvrđuje
činjenica da se u zavoju kod starog Dječjeg vrtića šleper i osobni automobil ne mogu mimoići, a da se
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ne govori kada se sretnu šleper i neko veće vozilo, što naravno predstavlja opasnost i za vozače i za
pješake. Vibracije bitno narušavaju statiku zgrada pa je tako (pouzdano znam) došlo do pucnja
pregradnih i nosivih zidova u poslovnoj zgradi na adresi M.B. Rašana.
Držim da je organizacija prometa u planskom i izvršnom smislu Vaša obaveza i odgovornost pa
me zanima imate li prijedlog kako riješiti ovaj problem i u kojem roku? Kako ne bih bio krivo shvaćen
ističem kako mi je jasno da vozila opskrbe (u pravilu su to manji kamioni) moraju ulaziti u grad, pa se
moje pitanje odnosi na teška vozila koja imaju alternativni pravac „Y“ ili neki drugi.
Tražim usmeni odgovor.“
Stanko Mališa (citirano):
„1. Asfalt za Klemeniće?
2. Da li je točna informacija o likvidaciji PURIS-a?
Tražiti očitovanje vlasnika „Gavrilovića“ i poduzeti sve da se to ne dogodi.
To znači:
- rast nezaposlenosti
- smanjenje gospodarskih aktivnosti
- pad prihoda u Proračunu...itd.
3. Kako se puni Proračun za 2012. – već je prošla ½ polovica godine.
Molim sumarno ali što preciznije.
Upućeno Gradonačelniku.“
Stjepan Gabrić ističe da ima osobna saznanja kako se u parku Dječjeg vrtića sa strane dvaju
vlasnika, u jutarnjim i večernjim satima šeću psi (da ne govori o drugim stvarima koje se tamo
događaju), što je nedopustivo, pogotovo na tim lokacijama. Zato moli pročelnika Maurovića da putem
komunalnog redara poduzme odgovarajuće mjere, a o tom je problemu izvijestio i ravnateljicu Vrtića
sa zamolbom da o istome izvjesiti Policiju.
Daniel Maurović odgovara:
-autobusni kolodvor – WC je kompletno renoviran i dosta je dugo bio u funkciji. Međutim,
nedavno je izvršena provala prilikom čega je uništen inventar (školjke, slavine...) tako da je isti neko
vrijeme bio zatvoren za upotrebu. U ovom trenutku nema informaciju da li je dovršen popravak
odnosno da li je isti u funkciji – provjerit će. Što se vandalizma tiče, na autobusnom kolodvoru se u
više navrata popravljalo klupe i sjedalice a kroz akciju koju je organizirao GONG u suradnji sa
Gradom Pazinom i sama djeca su sudjelovala u uređenju istog – farbalo se zidove, popravljalo
sjedalice i sl. (sredstva su dobivena iz donacija), međutim, takvo stanje nije dugo trajalo tako da je
sada situacija prilično loša. Što napraviti – da li stalno popravljati? Upravni odjel nema puno
mogućnosti u smislu traženja i kažnjavanja počinitelja, jedino se putem određenih institucija može
apelirati na građane da ne uništavaju imovinu ili jednostavno stalno popravljati oštećenja i trošiti
novac,
- oborinska odvodnja u Muntriljskoj – situacija mu je poznata tako da će Upravni odjel izaći
na teren i utvrditi na koji način riješiti problem,
- na pitanje vijećnika Renata Kalca oko postavljanja spomen ploče Nerini Feresini odgovor će
dostaviti pismeno,
- promet teretnih vozila kroz grad – radi se o prometu na državnoj cesti D64 a oko 90%
prometa usmjereno je prema Labinu i Labinštini. Po pitanju smanjenja prometa kroz grad radi se na
izgradnji zaobilaznice Rogovići-Lindarski križ za koju je ishodovana lokacijska dozvola a trenutno
je raspisan natječaj za glavni projekt, tako da bi se u dogledno vrijeme trebala realizirati izgradnja. U
gradu postoji nekoliko tvrtki do kojih teretna vozila moraju prometovati kroz grad,
- cesta za Klemeniće – asfaltiranje te dionice bilo je u planu Proračuna za 2009. ili 2010.
godinu, za što je trebalo izdvojiti oko 600.000,00 kuna. Međutim, rebalansom Proračuna, asfaltiranje
te dionice brisano je iz plana, i to iz razloga što se radilo o velikim financijskim sredstvima za tako
malo selo, pa se išlo asfaltirati neke druge dionice (za 2 ili 3 naselja) čime se za ista sredstva
zadovoljilo potrebe većeg broja građana. Mještani sela bili su u Upravnom odjelu i upoznati su sa
situacijom. Cesta se redovito održava ali za sada u Proračunu nisu osigurana sredstva za asfaltiranje
iste,
- po pitanju šetanja pasa u parku Dječjeg vrtića ispitati će se situacija i poduzeti odgovarajuće
mjere.
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Renato Krulčić odgovara:
- PURIS – situacija je vrlo teška. Svima treba biti cilj da se sačuva što veći broj radnih mjesta i
da se osigura proizvodnja. U ovom trenutku situacija možda nije nerješiva i u tom smislu obavljeno je
nekoliko razgovora sa vlasnikom, Upravom Purisa-a, gospodom Gavrilović, predsjednikom
Nadzornog odbora Gavrilovića i hipotekarnim vlasnikom Hypo bankom. Razgovori sa svima
navedenima tekli su u pravcu iznalaženja rješenja za predmetnu situaciju. Ono što je Grad mogao
učiniti je to da je organizirao sastanak u Županiji na kojem su bili predstavnici Hypo banke,
Gavrilovića, Župan i predstavnici tvrtke Vindija koji su iskazali interes za kupnju Puris-a. Hypo banka
i grupacija Gavrilović žele prodati Puris. U ovom trenutku ima informaciju da je održan sastanak
Hypo banke sa predstavnicima dijela Nadzornog odbora Puris-a koji predstavljaju radnike, tako da će
se pokušat opet povezat Hypo banka i Gavrilović. Naglašava riječ „povezati“ jer između ta dva
poslovna subjekta postoji „kratki spoj“ u komunikaciji i sada je cilj da sve strane pronađu svoj interes
kako bi se sačuvao što veći broj radnih mjesta Puris-a. Zaključak sa održanog sastanka bio je da će
Gavrilović i Hypo banka zajedno odrediti tvrtku koja će obaviti procjenu vrijednosti nakon čega će se
razgovarati sa grupacijom Vindija da se vidi što se prodaje, što se kupuje, kakva je situacija Puris-a
(kapaciteti, predispozicije i sl.). Kao što je već rečeno, mi kao jedinica lokalne samouprave ili kao
Županija ne možemo puno utjecati na poslovne odluke privatnih tvrtki, već možemo samo biti
moderatori u spajanju i iznalaženju što boljeg rješenja za Puris,
- most Zarečje – nakon obilaska terena most je zatvoren za promet. U suradnji sa Hrvatskim
vodama i ŽUC-om dogovorena je izgradnja novog mosta koji će biti veći od dosadašnjeg kako bi se
moglo prometovati u oba smjera. Sa Hrvatskim vodama je dogovoreno da će se u sklopu izgradnje
mosta urediti i dio bujičnog vodotoka na tom dijelu. U tijeku je izdavanje građevinske dozvole i prema
riječima upravitelja ŽUC-a g. Zgrablića, krajem godine trebala bi krenuti realizacija tog projekta.
- PEUB – uz uređenje prostora koji moraju biti u skladu sa pravilima FIB-e za održavanje
prvenstva, izvršiti će se i niz manjih zahvata u prostoru u cilju uređenja grada (na Trgu slobode,
ulicama 25. Rujan, Dinka Trinajstića, Miroslava Bulešića, Muntriljska, kod crkve Sv. Nikole....) Neke
aktivnosti su već započete pa su u ulici 25. Rujna ofarbani stupovi javne rasvjete. Što se tiče prihoda i
rashoda za održavanje PEUB-a, po nekoj dinamici stanje se „zatvara“. Sredstva su osigurana od
sponzorstva. Gradsko vijeće ima dva predstavnika u Organizacijskom odboru i to Renata Kalca i
Dragutina Bravara a predsjednik Vijeća je član Počasnog organizacijskog odbora. O tijeku
manifestacije davati će se pravovremene informacije,
- prihodi Proračuna – obračun za prvih šest mjeseci je odrađen. Najznačajnija stavka koja je
podbacila je prihod od prodaje građevinskog zemljišta i znakovito je da se osjeća lagani pad poreza na
dohodak, koji za navedeni period iznosi oko 400.000,00 kuna manje u odnosu na prošlu godinu, ali
ako se isti usporedi sa 2010. kada je manjak po toj osnovi iznosio 2.500.000,00 kuna, navedeni manjak
nije tako velik. Do kraja godine očekuje se realizacija prihoda od poreza na dohodak prema planu. Na
jednoj od slijedećih sjednica Vijeća prezentirati će se polugodišnji izvještaj o realizaciji Proračuna.
Renato Kalac nije zadovoljan odgovorom pročelnika Maurovića u vezi prometa teretnih vozila
kroz grad. U gradu možda samo tvrtka Kamen ima potrebu da takva vozila prometuju kroz grad iako i
oni imaju alternativni pravac. Argument da se radi o državnoj cesti D64 ne stoji jer je to državna cesta
koja prolazi kroz grad i podsjeća da su skoro svi Gradovi u Istri zaštitili svoje uže gradske dijelove od
potpunog prometa a kod nas se nije uspjelo zaštitit niti zavoj kod Vrtića. Neprihvatljivo mu je da treba
čekati izgradnju zaobilaznice preko bivšeg vojnog poligona da bi se riješilo to pitanje. Kroz grad prođe
dnevno 30-40 šlepera nepotrebno (možda je jedan za Kamen). Postoje načini – postoji inspektor
cestovnog prometa i može se dokazati da je prometnica nepodesna za promet teških teretnih vozila. Iz
tog razloga nije zadovoljan odgovorom i traži pravilnu reakciju.
Nakon zaključivanja točke „Pitanja vijećnika“, u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste nositelja
Valtera Milohanića, HDZ-a te Nezavisnog vijećnika Renata Kalca, za riječ se javlja Valter Milohanić
(citirano):
„Izašao sam za ovu govornicu radi nepoštivanja postizbornog dogovora Nezavisne liste
Valtera Milohanića kao dijela Kohabitacije koju čine još i HDZ, te nezavisni vijećnik Renato Kalac i
Gradonačelnika Renata Krulčića kod Župana Ivana Jakovčića kao predstavnika koalicije IDS, SDP i
HNS oko podjele funkcija predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina.

5

Da vas upoznam sa dogovorom: prije osnivanja novog saziva Gradskog vijeća – mandat
2009.-2013. dogovorili smo se da će Kohabitacija sa sedam vijećnika podijelit mandat na tri djela u
kojem će svaka strana predsjedavati jednu trećinu mandata, a duge dvije bit na potpredsjedničkim
funkcijama. Na zahtjev župana Ivana Jakovčića Nezavisna lista Valtera Milohanića odrekla se svog
potpredsjedničkog mjesta na razdoblje od dvije trećine mandata te je to mjesto ustupila Koaliciji SDP,
IDS i HNS. Nakon isteka dvije trećine mandata, u veljači 2012. prestaje vrijeme potpredsjedničke
funkcije Nezavisne liste nositelja Valtera Milohanića ustupljene Koaliciji IDS, SDP, HNS a time, po
dogovoru sa Gradonačelnikom i potpredsjednička funkcija Koalicije.
Pošto predsjednik Koalicije IDS; SDP, HNS još nije dao ostavku te je onemogućio da se obavi
dogovorena rotacija predsjednika Gradskog vijeća čime ista Koalicija nije ispoštovala dogovor, kao i
niti jedan dogovor do sada u okvirima i vremenu dogovaranja, tražim pauzu od 10 minuta da se dva
Kluba vijećnika konzultiraju oko moguće promjene.
U 18,45 sati predsjednik Vijeća određuje pauzu.
U 19,30 sati Vijeće nastavlja sa radom.
Predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika i izvješćuje prisutne da je
između dvaju Kluba vijećnika postignut dogovor.
Renato Krulčić ističe da je istina da su Gradonačelnik i Župan razgovarali sa NL Valtera
Milohanića prije konstituiranja Gradskog vijeća 2009. i da je tada dogovoreno da IDS, SDP, HNS, kao
ukupni pobjednik izbora sa najvećim brojem osvojenih mandata (pojedinačno kao Lista) imaju pravo
na mjesto potpredsjednika Vijeća, kako je to u mandatnom razdoblju 2005.-2009. imala najveća
oporbena stranka HDZ-e. Istina je da je to dogovoreno prije nego što je unutar Kohabitacije, kako kaže
vijećnik Milohanić, dogovoren model rotacije predsjednika Vijeća i tada se pretpostavilo da će
potpredsjednik Vijeća biti iz redova IDS-a, SDP-a i HNS-a do kraja mandata (tada nije bilo govora o
rotacijama). Izražava zadovoljstvo što je dogovor postignut u cilju i interesima svih građana Grada
Pazina.
Ad – 2.
Vijeće prima na znanje Izvještaj Mandatno-verifikacione komisije temeljem kojeg se utvrđuje:
- Odluka o prestanku mandata članu Gradskog vijeća Grada Pazina Brunu Rabaru i
- Odluka o verifikaciji mandata članici Gradskog vijeća Grada Pazina Ivi Rumin.
Ad – 3.
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Pazina IVA RUMIN daje usmenu i pisanu Prisegu za
članove Gradskog vijeća Grada Pazina.
Nakon davanja Prisege vijećnika, predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 13
vijećnika.
Ad – 4.
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj
poljoprivrede i agroturizma Istre za 2011. godinu u tekstu kako ga je izradio Fond KLASA: 32001/12-03/02, URBROJ: 2163/1-03/10-12-02 od 6. ožujka 2012. godine, a Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 19. lipnja 2012. godine.
Ad – 5.
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju Društva „Pazin“
d.o.o. za 2011. godinu u tekstu kako ge je izradio direktor Društva KLASA: 370-05/12-01/05,
URBROJ: 2163/01-14-12-4 od 10. travnja 2012. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada
Pazina dopisom od 3. svibnja 2012. godine.
Ad – 6.
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća trgovačkog društva
Usluga d.o.o. Pazin za 2011. godinu, u tekstu kako ga je izradio predsjednik Uprave Društva Broj:
467/12 od 31. svibnja 2012. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10.
srpnja 2012. godine i zaključke o prihvaćanju:

6

a) Izvještaja o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada
Pazina u 2011. godini u tekstu kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 416/12 od 10. svibnja
2012. godine,a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. srpnja 2012. godine,
b) Izvještaja o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje na otvorenom za 2011. godinu u
tekstu kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 467/12 od 31. svibnja 2012. godine, a Vijeću
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. srpnja 2012. godine i
c) Izvještaja o upravljanju i održavanju parkirališta u Gradu Pazinu za 2011. godinu u tekstu
kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 467/12 od 31. svibnja 2012. godine, a Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. srpnja 2012. godine.
U 20,00 vijećnik Martin Čotar iz opravdanih razloga napušta rad sjednice Vijeća, pa
predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika.
Ad – 7.
Vijeće sa 11 glasova „ZA i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju
prijedloga dokumenta Rješavanje problematike rada Osnovne Škole Vladimira Nazora Pazin u jednoj
smjeni od 16. srpnja 2012. godine u tekstu kako je to predložio Radni tim za provedbu priprema za rad
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin u jednoj smjeni s dopunom točke 2. Zaključka u skladu s
Odlukom Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, tako da točka 9. ZAKLJUČAK
Rješavanje problematike rada Osnovne Škole Vladimira Nazora Pazin u jednoj smjeni glasi:
„9. ZAKLJUČAK
Na temelju navedenih razloga vezanih uz rješavanje problematike rada Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin u jednoj smjeni, Državnog pedagoškog standarda i Smjernica za strategiju
odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije može se zaključiti sljedeće:
1. Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin potreban je dodatni prostor za djelovanje;
2. Dugoročno gledano, za rješavanje problematike rada u jednoj smjeni, predlaže se izbor
gradnje nove škole na Starom Pazinu, te povećanje prostornih kapaciteta Područne škole
Trviž, te da se ispita mogućnost izgradnje školske sportske dvorane za potrebe Područne
škole Lupoglav;
3. Predlaže se revizija projekta izgradnje škole na Starom Pazinu u smislu njegove
usklađenosti s prostornim potrebama nove škole i Državnog pedagoškog standarda;
4. Predlaže se uključivanje u Okvirni program izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih
građevina prema ugovornom obliku javno – privatnog partnerstva Vlade RH zajedno s
adaptacijom Matične škole u Pazinu, te u sklopu iste stvaranje uvjeta za rad Osnovne
glazbene škole;
5. U svrhu rješavanja problematike rada škole u jednoj smjeni predlaže se nastavak rada i
ishođenje potrebnih odluka nadležnih upravnih tijela Grada Pazina i Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin, nakon čega slijedi priprema građevinsko – pravne regulative
potrebne za građenje.“ i
Zaključak o prihvaćanju izgradnje Osnovne škole na Starom Pazinu za osam razrednih odjela
s potrebitim pripadajućim sadržajima i s mogućnošću proširenja iste ako se u budućnosti ukaže
potreba za proširenjem i izgradnjom školske športske dvorane.
Prihvaća se rekonstrukcija zgrade Matične Škole u Pazinu.
Prihvaća se dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole u Trvižu za osam razrednih odjela s
potrebitim pripadajućim sadržajima i izgradnja školske sportske dvorane.
Podržava se izgradnja školsko sportske dvorane za potrebe Područne škole Lupoglav uz uvjet
da Općina Lupoglav preuzme obvezu rješavanja imovinsko pravnih pitanja i financiranja izgradnje.
Ad – 8.
Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Povelju o suradnji Grada
Pazina i organizacija civilnog društva.
Ad – 9.
Vijeće jednoglasno donosi Odluku o grobljima.
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Ad – 10.
Vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
Ad – 11.
Vijeće jednoglasno donosi Odluku o osnivanju Poslovne zone Podberam.
Ad – 12.
Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u trenutku glasovanja sjednici nije
nazočan vijećnik Stanko Mališa) donosi Odluku o promjeni imena naselja Pavletići u Pauletići.
Ad – 13.
Vijeće sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Stanko
Mališa) donosi Odluku o promjeni namjene javnog dobra.
Ad – 14.
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina.
Ad - 15.
Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Odluku o osnivanju i
imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za imenovanje naselja, ulica i
trgova u Gradu Pazinu: 1. RENATO KALAC, predsjednik, 2. SERĐO RIGO, zamjenik predsjednika,
3. JAKOV JELINČIĆ, član, TOMISLAV ČUBRIĆ, član, 5. JOSIP ŠIKLIĆ, član, 6. MILJENKO
BENČIĆ, član i 7. STANKO MALIŠA, član.
Ad – 16.
Vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog
vijeća Grada Pazina: u članku 3. točka 7. Odluke mijenja i glasi: „7. Đanfranko Griparić, za člana.“
Ad – 17.
Vijeće jednoglasno donosi:
a) Rješenje o razrješenju i izboru člana Mandatno-verifikacione komisije – Bruno
Rabar/Mirjana Ćus i
b) Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu – Bruno Rabar/Ferdinand
Tončinić.
Ad – 18.
Vijeće jednoglasno donosi Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju tri (3) člana u Upravno
vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin – Bruno Rabar/Veljko Grković.
Nakon što je obrađen utvrđeni dnevni red, predsjednik Vijeća izvješćuje vijećnike o Zaključku
Gradonačelnika Grada Pazina kojim se Pučkom otvorenom učilištu daje suglasnost za zaduživanje
dugoročnim kreditom kod Privredne banke Zagreb.
Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 20,30 sati.
KLASA: 021-05/12-01/
URBROJ: 2163/01-03-02-12-32
Pazin, 26. srpnja 2012.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
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