
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 

5. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 24. listopada 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, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić, 
Valter Milohanić, Patricia Antolović i Renato Kalac, prof. 
 Odsutni (opravdano): Ivica Gržinić. 
  

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana 
Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, 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, Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog 
odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Zdenka Turkalj-Čohilj, ravnateljica Osnovne 
škole Vladimira Nazora Pazin, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, 
Neda Bucaj, direktorica Trgovačkog društva PAZIN d.o.o., Irene Jelovčić, samostalna upravna 
referentica za imovinsko pravne i opće poslove pri Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno 
uređenje i graditeljstvo, Anton Finderle, viši stručni suradnik za prosvjetu i kulturu pri Upravnom 
odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Vinko Stihović, predsjednik HSU-a 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 14, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 
odlučivanje te otvara rad sjednice. 

Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 14 glasova „ZA“ utvrđuje  
 

D NE V N I   R E D 
 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća; 
2. Pitanja vijećnika; 
3. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2012./2013.;  
4. Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“za 

pedagošku godinu 2013./2014. (skraćena verzija);  
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za donošenje Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 

Pazin; 
6. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin za školsku godinu 2012./2013. (skraćena verzija);  
7. Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 

2013./2014. (skraćena verzija);  
8. Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2012. godinu; 
9. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; 
10. Prijedlog odluke o promjeni namjene javnog dobra;  
11. Prijedlog odluke o promjeni namjene javnog dobra na zemljištu u koridoru buduće 

autoceste A8-Istarski ipsilon, dionica Rogovići-Lupoglav, poddionica Rogovići-Ivoli; 
12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu; 
13. Prijedlog prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu;  
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu; 
15. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba 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) sporta i rekreacije; 

16. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za Grad Pazin u 2013. godini;  
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17. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini;  

18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 
području Grada Pazina; 

19. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina; 
20. Prijedlog odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Pazina i Opštine Gevgelija; 
21. Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za 2012. godinu; 
22. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2013. godine. 

 
 
 Prije početka rada po dnevnom redu, predsjednik Vijeća upoznaje nazočne da je Ministarstvo 
uprave Republike Hrvatske dostavilo odgovor vezano za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada 
Pazina na konstituirajućoj sjednici Vijeća 21. lipnja 2013. godine. Ministarstvo je u skladu sa svojim 
ovlastima izvršilo nadzor, te utvrdilo da nema osnova za proglašavanjem nezakonitim izbor 
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina, odnosno da je postupak oko izbora valjan. 
  

Ad – 1. 
 Vijeće bez rasprave, jednoglasno sa 14 glasova „ZA“, verificira Skraćeni zapisnik sa 3. 
sjednice Gradskog vijeća od 30. srpnja 2013. godine. 
 

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

Čotara u vezi zaštitite od buke uz Istarski ipsilon, zaštite korita Pazinčice od devastacije i fešte u 
vojarni. 
 Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 
 Valter Milohanić (citirano):  
 „1. Pitanje upućujem Gradonačelniku Grada Pazina a vezano je uz objekat u ulici Miroslava 
Bulešića 1 u vlasništvu Grada Pazina. Poznato je da je objekat u kojem je kupljen stan namijenjen za 
rušenje da bi se izgradila stambeno poslovna zgrada i tu nema ništa sporno. Poznato mi je i to da sam 
prilikom rasprave o tom objektu tražio da se najam poslovnog prostora ne otkazuje do momenta 
rušenja uz najavu približnog roka kada bi se to moglo desit. Objekat je prazan više od godinu dana, a 
najam otkazan. Pitanje je tko je odgovoran za manjak od 1.800,00 kuna mjesečno u gradskom 
proračunu od najma, a da ne govorim o moralnoj odgovornosti pošto je ukinuto radno mjesto koje po 
procjeni ekonomskih analitičara u Hrvatskoj godišnje vrijedi više od 230.000,00 kuna.“ 
 2. Pitanje upućujem Gradonačelniku Grada Pazina. 
 Koliko u ovom trenutku Pučko otvoreno učilište ima otvorenih sporova (kao tužitelj ili kao 
tuženik)? 
 Obrazloženje: Koliko će vremena kultura u Gradu Pazinu ispaštati na račun stavki isplate po 
sudskim sporovima, koje u točci 15 današnjeg dnevnog reda u Programu javnih potreba iznose 
200.000,00 kuna u ovoj godini ili 16.666,67 kuna mjesečno, te koji će pristup ili stav Grad ili/i 
gradonačelnik zauzeti bude li se dogodilo da POU ponovno izgubi spor? Pretpostavljam da Grad kao 
osnivač i vlasnik ima uvid u sporove svojih ustanova. Ovo se pitanje ustvari nadovezuje na činjenicu 
da se ove stavke u Proračunu nalaze u rubrici redovni rad neke ustanove ili udruge, čime se stječe 
dojam da se za kulturu troše puno veća sredstva, a ne radi se o redovnom radu. 
 Na pitanja tražim pismeni odgovor, da ne dođe do ishitrenih zaključaka radi kompleksnosti 
pitanja.“ 
- pitanje vijećnika proslijeđeno je gradonačelniku Grada Pazina i v.d. ravnateljici Pučkog otvorenog 
učilišta u Pazinu. 
 Martin Čotar (citirano): 
 Pitanja za gradonačelnika Grada Pazina. 
 „1. Da li postoji plan rješavanja problema sa parkiralištima u gradu Pazinu, posebice 
neregularnim? 
 Pojašnjenje: Svakodnevno smo svjedoci bezobraznog parkiranja automobila po kolnicima, ali 
pogotovo na nogostupima po ulicama u gradu, iako parkirališta ima dovoljno. Najvidljiviji primjeri  su 
na nogostupu uz Spomen dom i Erste banku/poduzeće Vladimir Gortan, zemljana površina iza 
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Spomen doma, Muntriljska ulica, ulica Bože Milanovića… Ovom prilikom ne apeliram na 
svakodnevne sitne nepravilnosti već na potpuno zauzimanje površine nogostupa ili otežavanje prometa 
po ulicama. Možda ne bi bilo loše koordinirati nekoliko akcija s policijom kako bi se riješilo one 
najproblematičnije točke. 
 2. Da li se zna kakva je situacija s bistom Vladimira Gortana u Parku velikana – da li joj ima 
traga, a ako ne  - da li postoji plan da se ponovno izradi? 
- pitanje vijećnika proslijeđeno je Komunalnom poduzeću „Usluga“ d.o.o. Pazin. 
 3. Deponij otpada – da li je riješeno sve vezano za nedavne medijske natpise oko gradskog 
deponija? Da li je oko aktualne problematike bilo kakvih reakcija od strane Općina koje velikim 
udjelom „sudjeluju“ u svakodnevno dovoženom otpadu na deponij?“ 
 Mate Jurić (citirano): 
 „S obzirom da je Grad Pazin nakon 16 godina postao i zakonski vlasnik Boćarske dvorane, 
vanjskih boćališta sa pripadajućim nekretninama (Glas Istre, 10.10.2013.), a znamo da Grad raspolaže 
još i sportskim terenima kao što je košarkaško, nogometno i tenisko igralište te Školsko-gradska 
sportska dvorana koja je u izgradnji, postavlja se pitanje kako Grad Pazin namjerava riješiti pitanje 
upravljanja svih navedenih objekata čime bi se osigurao kvalitetniji rad sportskih klubova i udruga na 
području Grada Pazina.“ 
 Stjepan Gabrić (citirano): 
 Pitanja za gradonačelnika: 
 „1. Kako stoje stvari sa izgradnjom škole na Starom Pazinu, te rekonstrukcijom škola u Pazinu 
i Trvižu, odnosno sa mrežom škola“? 
 2. Kako stoje stvari sa izgradnjom zgrade poticajne stanogradnje u Pazinu?“ 
 3. Kako Gradonačelnik vidi, odnosno planira rješenje krova u Spomen domu i općenito 
buduće funkcioniranje Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu?“ 
 Sandi Blagonić (citirano): 
 „1. Na prošloj sjednici Gradskog vijeća, na pitanje Patricije Antolović, zašto nije objavio 
činjenicu da zajedno sa svojom suprugom kao suvlasnik obiteljske kuće sudjeluje u natječaju za 
obnovljive izvore energije OIE, nego tu informaciju javnost doznaje tek po završetku natječaja i objavi 
liste odabranih korisnika sredstava, gradonačelnik odgovara kako se nije javio na natječaj niti je 
aplicirao dokumentaciju. Molim da se gradonačelnik izjasni, obzirom da i dalje postoje dvojbe oko 
toga je li gradonačelnik zajedno sa svojom ženom sudjelovao u natječaju ili nije? 
 2. Prema podacima iz Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. 
godinu, razvidno je kako je u 1. polugodištu na usluge promidžbe i informiranja potrošeno više 
sredstava od iznosa planiranog da bude potrošen tijekom cijele godine. 
 Koji je razlog da je planirani iznos rashoda i izdataka premašen u prvih šest mjeseci tekuće 
godine? S tim u vezi, molim jasnu specifikaciju rashoda i izdataka po ovoj stavci.“ 
- pitanje vijećnika proslijeđeno je Upravnom djelu za gospodarstvo, financije i proračun. 
 Boris Demark (citirano): 
 „1. Dana 6. listopada 2013. godine u društvenom domu u Velom Ježenju izbio je požar te 
prouzročio znatnu materijalnu štetu.  
 Vijećničko pitanje glasi: 
 Kada će nadležno tijelo gradske Uprave Grada Pazina donijeti odgovarajući normativni akt 
kojim bi se regulirali način i uvjeti korištenja gradskih prostora, prvenstveno prostora koje za svoj rad 
koriste mjesni odbori? Spomenutom odlukom, vjerujemo, umanjila bi se mogućnost nastajanja 
incidentnih situacija poput one nedavne u Ježenju, definirali bi se kriteriji i uvjeti u kojima će djelovati 
organizacije civilnog društva, realizirati se projekti i programi od općedruštvenog interesa, te 
komercijalni sadržaj. Uređivanjem ove oblasti moguće je povećati iskorištenost postojećih prostora, a 
s obzirom na njihov broj, Grad bi naplaćivanjem komercijalnih programa mogao osigurati dodatne 
izvore prihoda kojima bi se financirala djelatnost mjesne samouprave. 
 Pitanje je upućeno pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
graditeljstvo gosp. Danielu Mauroviću.“ 
- pitanje vijećnika proslijeđeno je Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
graditeljstvo. 
 2. Dana 30. srpnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o upravljanju i raspolaganju 
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje državnom 
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imovinom, a člankom 56. Zakona utvrđena je mogućnost da se nekretnine u državnom vlasništvu 
mogu darovati jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugim pravnim i fizičkim 
osobama, uz uvjet da se predmetnim darovanjem potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje 
građana, s ciljem ostvarenja projekata koji su od osobitog značenja za gospodarski razvoj i projekata u 
oblasti socijalne skrbi i zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta. Kako je Vlada Republike Hrvatske na 
sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine donijela niz propisa kojima se uređuje provedba ovog 
Zakona (Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i 
naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, Uredba o 
mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela 
korisnika državnog proračuna te drugih osoba, Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike 
Hrvatske, Uredba o načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske) postavlja se 
pitanje što Grad Pazin poduzima ili je već poduzeo da bi se nekretnine u državnom vlasništvu koje se 
nalaze na teritoriju Grada Pazina stavile u funkciju gospodarskog i svekolikog razvoja Grada.“ 
 Renato Krulčić odgovara: 
 - zgrada u ulici Miroslava Bulešića 1 (Valter Milohanić) – u navedenoj zgradi bila je 
mehaničarska radiona. Grad Pazin je nakon kupnje stana u toj zgradi, obavijestio tadašnjeg 
zakupoprimca da Grad namjerava na toj lokaciji izgraditi nekretninu – stanove koji će po cijeni i 
uvjetima imati sličnu namjenu kao POS stanovi. Zakupoprimac je rekao da tu informaciju prima na 
znanje i da će u skladu s time svoju djelatnost privesti kraju. U međuvremenu, zakupoprimac se 
zaposlio i otkazao je taj poslovni prostor, što znači da isti nije otkazan zato što je to naložio Grad, već 
je to učinio zakupoprimac zbog vlastite prosudbe da će lakše zarađivat ako se negdje zaposli, 
 - sudski sporovi u Pučkom otvorenom učilištu u Pazinu (Valter Milohanić) – teško je danas 
odgovoriti na to pitanje. Po tom pitanju zatražiti će se  pismeno očitovanje ravnateljice Učilišta, nakon 
čega će se pisani odgovor prezentirati vijećnicima, 
 - problem parkirališta u gradu Pazinu (Martin Čotar) – postoji plan parkiranja u gradu Pazinu. 
Prije svega želi reći da je, kako na području Grada Pazina tako i na području cijele Istarske županije, 
javni prijevoz loše organiziran i da nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. U obvezi Grada je 
organizacija prijevoza učenika osnovne škole (dijelom kroz linijski prijevoz a djelom putem autobusa 
koji su namijenjeni samo za prijevoz učenika). Najveći dio gospodarskih aktivnosti središnje Istre 
odvija se u Pazinu, tako da dnevno u Pazin migrira jako puno građana i svi uglavnom dolaze 
automobilima. Građani sebi stvaraju komociju i uvjete za parkiranje što bliže svom radnom okruženju. 
Postoji plan uređenja nekoliko dodatnih parkirališta i to parkiralište prema ulici Gradskih igrališta 
(izrađena je projektna dokumentacija) i parkiralište u ulici kod Spomen doma. U Gradu Pazinu postoji 
prometni redar – uniformirana osoba koja patrolira gradom i ima kompletan sustav za evidenciju 
parkiranih vozila, na što može reagirati određenim mjerama. Trenutno, prometni policajac ima rok od 
dva mjeseca da najprije obavijesti vozače o postojanju takve službe i da ih putem opomene ili pisane 
obavijesti upozori da su parkirali svija vozila na zabranjenom mjestu te da će slijedeći put ako budu 
zatečeni u prekršaju biti adekvatno sankcionirani. To je mjera koja će pomoći u regulaciji parkiranja 
na području grada Pazina a time i malo popuniti gradsku blagajnu, jer sav prihod od tih mjera ulazi u 
Proračun Grada Pazina, 
 - bista Vladimira Gortana u Parku velikana (Martin Čotar) – bista je već odavno otuđena sa 
svog postolja u parku. Koliko je njemu poznato, počinitelj još uvijek nije otkriven niti se zna kamo je 
bista nestala. Putem našeg Komunalnog poduzeće tražila se mogućnost izrade replike biste. Pronađena 
je matrica prema kojoj se radi bista i ona se nalazi u Labinu. Ponuda za izradu brončanog odljeva biste 
iznosi oko 20.000,00 kuna. Provjerit će sa Komunalnim poduzećem da li je izrada biste naručena ili je 
sve ostalo u fazi ponude za izradu, 
 - deponij otpada (Martin Čotar) – vrlo aktualna tema. Grad Pazin je od Grada slučaja postao 
Grad primjera, a isto tako i sedam jedinica lokalne samouprave, jer oko 50% otpada na deponiju 
prikuplja se od okolnih jedinica lokalne samouprave. Grad je nakon zatvaranja deponija i prije samog 
dolaska ministra Zmajlovića u Pazin, održao koordinaciju sa svim okolnim jedinicama lokalne 
samouprave, tako da su iste bile obaviještene svim poduzetim mjerama i aktivnostima koje su 
prethodile otvaranju novog odlagališta otpada. Novo odlagalište ime sve potrebne dozvole za rad (i 
županijskih službi) odnosno za dovoženje otpada i uređeno je prema Hrvatskim i Europskim 
standardima. Podloga odlagališta je izrađena na način da ne propušta otpadne vode u zemlju već se 
ista iskorištava i pročišćava te se vraća nazad na odlagalište za potrebe brže razgradnje otpada, i to sa 
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svim potrebnim ozračnicima koji služe da se plinovi koji nastaju prilikom razgradnje otpada mogu 
prikupljati i koristiti u druge svrhe, 
 - Boćarska dvorana i vanjski tereni (Mate Jurić) – s obzirom da će Grad imati veći broj 
sportskih objekata koji će zahtijevati određeno održavanje i upravljanje, razmišlja se u pravcu da se 
osnuje gradska tvrtka Pazin sport, koja bi upravljala sportskim terenima na području Grada Pazina. 
Osim toga, tvrtka bi se osnovala i zbog vjerojatnog (99%) ulaska Grada u sustav PDV-a, što je novina. 
Grad Pazin će ući u sustav PDV-a u smislu obračuna PDV-a za gospodarsku djelatnost, a nama je to 
najam poslovnih prostora, tako da će vjerojatno cijena najma od 1.1. 2014. biti uvećana za PDv-e. 
Pravdat  PDV-e se može jedino fakturama koje se odnose na uređenje poslovnih prostora. Druga stvar 
koja se dešava gradskoj upravi, je činjenica da će za sve investicije koje će se voditi u graditeljstvu (od 
projektiranja do gradnje i nadzora) po zakonu, izvođači radova prenijeti PDV-e na jedinicu lokalne 
samouprave odnosno na investitora. To znači da PDV-e neće biti fakturiran ali će se istoga morati 
platiti, što će biti dodatni trošak. Odluku o osnivanju tvrtke donosi Gradsko vijeće, 
 - izgradnja škole na Starom Pazinu i dogradnja škole u Pazinu i Trvižu (Stjepan Gabrić) – u 
zaključku za radnu skupinu bilo je govora da se pokrene postupak izgradnje dvorane u Lupoglavu. Do 
30. lipnja bio je rok do kada su sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj imale 
mogućnost da svoje projekte prijave u bazu podataka Ministarstva obrazovanja, što je Grad Pazin i 
učinio. U sklopu tih prijava i Gimnazija je prijavila projekt dogradnje škole. Očekuje se formiranje 
liste Ministarstva, nakon čega će se vidjeti u kom pravcu će se stvari odvijati. Model javno-privatnog 
partnerstva još nije zakonski definiran onako kako bi trebalo da se isti može primjenjivat u praksi, 
 - poticajna stanogradnja u Pazinu (Stjepan Gabrić) – na sjednici Gradskog vijeća u mjesecu 
ožujku, kompletna investicija (i zemljište) prenesena je na Komunalno poduzeće „Usluga“ d.o.o. 
Poduzeće je obavilo informativne razgovore sa svima koji su se prijavili na poziv za kupnju stanova. 
Ono što zna, je da će se izvršiti korekcija cijene stana po m² na niže. Slijedeći tjedan izaći će još jedan 
poziv građanima za one stanove za koje nije bilo interesa. Paralelno s time, ide se i u natječaj za izbor 
izvođača radova za izgradnju tih stanova. Bitno je napomenuti da će zgrada imati energetsku 
učinkovitost A+, što znači da će troškovi života u zgradi biti puno niži nego u zgradama koje su 
građene po prijašnjim modelima. Takva gradnja, u početku, iziskuje i veći trošak. Računa se da će 
konačna cijena stana po m² iznositi između 970 € i 990 €, 
 - sanacija krova Spomen doma i funkcioniranje Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (Stjepan 
Gabrić) – to je nešto što nas sve zajedno očekuje. Bez obzira što je Učilište korisnik i nalazi se u 
Spomen domu, ne želi da se uvijek veže Učilište jednako Spomen dom. Teško je Učilištu održavati 
tako veliki objekat sa prihodima koje ostvaruje. Smatra da treba razmišljati u drugom pravcu i to na 
način da Spomen dom postane zajednička zgrada ne samo Grada Pazina nego i Istarske županije. 
Učilište može zgradu koristiti za sve svoje programe ali možda sa neke druge lokacije kroz jedan drugi 
ustroj, 
 - pojašnjenje vijećniku Sandiju Blagoniću vezano za natječaj za obnovljive izvore energije – 
na pitanje da se izjasni da li želi usmeni ili pismeni odgovor, vijećnik odgovara da može i usmeni 
odgovor. Kao što je i zadnji puta rekao, on osobno nije se aplicirao na taj natječaj već njegova 
supruga. Smatra da njegova izjava nije smiješna. Međutim, njegova supruga je i odustala od tog 
natječaja, tako da nikakva sredstva od Grada Pazina niti on niti njegova obitelj po tom pitanju nisu 
iskoristili, 
 - informiranje – popis medijskih kuća koje koristi Grad Pazin (Sandi Blagonić) – radi se o 
novinskim kućama koje su prisutne ovdje u Pazinu sa kojim Grad surađuje i ima godišnje ugovore o 
suradnji i to Radio Istra, Radio Pazin, Istarski hr, Tv Istra, 
 - darovanje državne imovine jedinicama lokalne samouprave (Boris Demark) – Uredba je 
donesena prije sedam dana. Nezna da li je Uredba stupila na snagu, jer mu se čini da ista stupa na 
snagu danom objave u „Narodnim novinama“. Ukoliko je Uredba objavljena i stupila je na snagu, 
teško je po istoj odmah sada djelovati. Grad Pazin ima cijeli niz nekretnina koje traži od Audio-a i to 
prvenstveno vojni poligon na Lindaru, nekretnine na području Loka i sve one nekretnine koje se 
nalaze u sklopu gospodarskih zona. Nezna da li treba sve posebno elaborirat. Kada se Uredba bude 
mogla primjenjivati, tada će Grad uputiti sve zahtjeve prema nadležnim institucijama. Smatra da 
takvim prostorima bolje gospodare jedinice lokalne samouprave nego Republika Hrvatska. 
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 Daniel Maurović odgovara: 
 - dom u Velom Ježenju – uvjeti korištenja gradskih prostora (Boris Demark) – dom o kojem se 
govori privatno je vlasništvo čiji vlasnik živi u Ježenju. Mještani se okupljaju u tom prostoru na 
sastancima i slično, ali se zapravo radi o zgradi u privatnom vlasništvu. Grad neslužbeno zna što se 
dogodilo u domu ali službeno ne postoje nikakvi podaci. Potrebno je zajedno sa mještanima iznaći 
model kako da za svoje potrebe koriste taj prostor ili neki drugi. Što se tiče pitanja oko uvjeta 
korištenja gradskih prostora, prvenstveno za rad mjesnih odbora, pitanje je upućeno njemu, mada je 
odgovor malo kompleksniji i proteže se kroz više Upravnih odjela. Upravni odjel za komunalni sustav 
zadužen je za poslovne prostore i stambeni fond a Upravni odjel za samoupravu zadužen je za prostore 
koje koriste udruge i mjesni odbori, tako da predlaže da zajedno daju pisani odgovor na postavljeno 
pitanje. 
 Sandi Blagonić replicira gradonačelniku te ističe da nije zadovoljan niti jednim odgovorom. 
Prvi razlog je taj – zapravo odgovor zašto nije zadovoljan odgovorom već leži u zapisniku. U pitanju 
Patricije Antolović (ponovit će) bilo je sadržano slijedeće: „jeli gradonačelnik zajedno sa svojom 
suprugom kao suvlasnik obiteljske kuće sudionik natječaja“. Gradonačelnik je odgovorio kako on nije 
sudjelovao u natječaju odnosno nije aplicirao. Danas gradonačelnik kaže kako on uopće nije bio 
prisutan tu već se poziva na svoju suprugu. Mi se možemo koristiti kakvom god verbalnom 
gimnastikom, ali je činjenica da je pitanje bilo izrečeno prilično jasno i da je gradonačelnik na njega 
odgovorio prilično jasno. Možda je jedini u krivu, možda on krivo interpretira cijelu stvar, ali misli da 
je ovdje bila izrečena laž, te da bi gradonačelnik u tom smislu bio dužan ispričati se Gradskom vijeću 
zbog pokušaja da se laž instalira kao istina. Naravno, on to više neće reći, to možda treba reći njegova 
savjest, a to jeli nešto smiješno ili ne, smatra autonomnim da sam odlučuje što je njemu smiješno ili 
što nije. Što se tiče pitanja o trošku na pijar službe odnosno na troškove medija, Gradonačelnik je 
rekao, koliko je on razumio, da je sklopljen nekakav godišnji ugovor. Ako je sklopljen godišnji 
ugovor, onda isti pretpostavlja da će se sredstva trošiti kroz godinu u nekakvom pravilnom slijedu, pa 
mu je još uvijek nelogično kako je od planiranih 108.000,00 kuna za cijelu godinu, u šest mjeseci 
potrošeno 128.000,00 kuna. Da li to znači da u slijedećih šest mjeseci više neće biti ništa potrošeno. 
Taj mu dio naprosto nije jasan i nije mu jasno da li je u prvih šest mjeseci bilo nešto nepredviđeno što 
je iziskivalo veću, pojačanu intervenciju pijar službi ili upotrebu medija. 
 Roberto Ladavac pita vijećnika Sandija Blagonića da li na vijećničko pitanje vezano za 
povećanu potrošnju na kontu usluge promidžbe i informiranja, odgovor može dati pod točkom 
dnevnog reda kada se bude raspravljalo o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada 
Pazina za 2013. godinu. 
 Sandi Blagonić odgovara potvrdno. 
 Renato Krulčić navodi da kako je odgovorio tada, na pitanje može odgovoriti i sada. Na 
pitanje je odgovorio kako je bilo postavljano. Ako se smatra da je on želio izbjeći činjenice koje su 
vrlo jasne i dokazive a to je da on nije aplicirao nego njegova supruga, ističe da po tom pitanju nije 
bilo nikakvog izmotavanja ni izvrdavanja. Svatko može u Republici Hrvatskoj određene stvari 
tumačiti kako želi i kako mu odgovara u određenom trenutku, kao što se to nažalost radi sa 
cjelokupnim hrvatskim zakonodavstvom. Ukoliko su se vijećnici osjećali uvrijeđenima ili 
povrijeđenima, on se nema čega bojati, on se vijećnicima ispričava ako ih je svojim odgovorom doveo 
u bilo kakvu zabunu. 
 

Ad – 3. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 22. listopada 2013. godine razmatrao je  
Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2012./2013. te predlaže Vijeću da 
istog prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. 
listopada 2013. godine. 

 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Zaključak o prihvaćanju 
Izvještaja o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2012./2013. u tekstu kako je to 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. listopada 2013. godine. 
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Ad – 4. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 22. listopada 2013. godine razmatrao je 
Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“za pedagošku godinu 
2013./2014. (skraćena verzija) te predlaže Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. listopada 2013. godine. 

 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Zaključak o prihvaćanju 
Godišnjeg plana i programa odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 
godinu 2013./2014. (skraćena verzija) u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 7. listopada 2013. godine. 

 
Ad – 5. 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. listopada 2013. godine razmatrao 
je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, te 
predlaže Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 9. listopada 2013. godine. 
 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Odluku o davanju suglasnosti za 
donošenje Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. 
 

Ad – 6. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 22. listopada 2013. godine razmatrao je 
Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 
školsku godinu 2012./2013. (skraćena verzija) te predlaže Vijeću da isto prihvati u tekstu kako je to 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. listopada 2013. godine. 

 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća 
o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku 
godinu 2012./2013. (skraćena verzija) u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 7. listopada 2013. godine. 
 

Ad – 7. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 22. listopada 2013. godine razmatrao je 
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2013./2014. 
(skraćena verzija) te predlaže Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. listopada 2013. godine. 

 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Zaključak o prihvaćanju 
Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 
2013./2014. (skraćena verzija) u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 7. listopada 2013. godine. 

 
Ad – 8. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 23. listopada 2013. godine 
razmatrao je Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2012. godinu te predlaže Vijeću da istog 
prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. listopada 
2013. godine. 
 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Zaključak o prihvaćanju 
Izvještaja o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2012. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. listopada 2013. godine. 
 

Ad – 9. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj i Odbor za statut, poslovnik i upravu su na 
sjednicama održanim 23. listopada 2013. godine razmatrali prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u 
vlasništvu Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u  tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. listopada 2013. godine. 
 Vijeće jednoglasno, sa 13 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik 
Valter Milohanić) bez rasprave donosi Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina. 
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Ad – 10. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj i Odbor za statut, poslovnik i upravu su na 
sjednicama održanim 23. listopada 2013. godine razmatrali 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 12. rujna 2013. godine. 
 Vijeće jednoglasno, sa 13 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik 
Valter Milohanić) bez rasprave donosi Odluku o promjeni namjene javnog dobra. 
 

Ad – 11. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj i Odbor za statut, poslovnik i upravu su na 
sjednicama održanim 23. listopada 2013. godine razmatrali prijedlog Odluke o promjeni namjene 
javnog dobra na zemljištu u koridoru buduće autoceste A8-Istarski ipsilon, dionica Rogovići-
Lupoglav, poddionica Rogovići-Ivoli, te predlažu Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 26. rujna 2013. godine. 
 Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 
nazočan vijećnik Valter Milohanić) bez rasprave donosi Odluku o promjeni namjene javnog dobra na 
zemljištu u koridoru buduće autoceste A8 – Istarski ipsilon, dionica Rogovići – Lupoglav, poddionica 
Rogovići – Ivoli. 
 

Ad – 12. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 23. listopada 2013. godine 
razmatrao je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu te predlaže 
Vijeću da istog prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 
10. rujna 2013. godine. 
 Nakon rasprave, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu. 
 

Ad – 13. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 23. listopada 2013. godine 
razmatrao je Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu te predlaže Vijeću da iste 
prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 9. listopada 
2013. godine. 
 Vijeće jednoglasno, sa 14 „ZA“ bez rasprave donosi I. izmjene Proračuna Grada Pazina za 
2013. godinu. 
 

Ad – 14. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 23. listopada 2013. godine 
razmatrao je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2013. 
godinu te predlaže Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 9. listopada 2013. godine. 
 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Odluku o izmjeni Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu. 
 

Ad – 15 (a,b,c,d,e) 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 22. listopada 2013. godine razmatrao je 
prijedloge Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba za 2013. godinu: u području predškolskog 
odgoja i naobrazbe, u području školstva i obrazovanja, socijalno-zdravstvenih potreba i sporta i 
rekreacije te predlaže Vijeću da iste prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 9. listopada 2013. godine. 
 Odbor za kulturu na sjednici održanoj 21. listopada 2013. godine razmatrao je prijedlog Prvih 
(I.) izmjena Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2013. godinu te predlaže Vijeću da iste 
prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 9. listopada 
2013. godine, s prijedlogom da se za isplatu financijskih sredstava iz članka 1. točke 12. Pučko 
otvoreno učilište, podtočke 12.4. Isplate po sudskom sporu iznađe drugi način financiranja a ne iz 
Programa javnih potreba u kulturi. 
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 a) Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Prve (I.) izmjene Programa 
javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe za Grad Pazin u 2013. godini. 
 b) Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Prve (I.) izmjene Programa 
javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Grad Pazin u 2013. godini. 
 c) Nakon rasprave, Vijeće sa „0“ glasova „ZA“ ne prihvaća prijedlog Odbora za kulturu. 
 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u 
kulturi za Grad Pazin u  2013. godini 
 d) Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Prve (I.) Izmjene Programa 
socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2013. godinu. 
 e) Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Prve (I.) Izmjene Programa 
javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Pazina za 2013. godinu. 
 

Ad – 16. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti  i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16. 
listopada 2013. godine razmatrao je prijedlog Prvih (I.) 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 7. listopada 2013. godine. 
 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Prve (I.) izmjene Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini. 
 

Ad – 17. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti  i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16. 
listopada 2013. godine razmatrao prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja 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 7. listopada 2013. godine. 
 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Prve (I.) izmjene Programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini. 
 

Ad – 18. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti  i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16. 
listopada 2013. godine i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. listopada 2013. 
godine, razmatrali su prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 
na području Grada Pazina te predlažu Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 23. rujna 2013. godine. 
 Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina. 
 

Ad – 19. 
 Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine razmatrala je 
prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina te predlaže Vijeću da istu 
donese u predloženom tekstu s time da se u Socijalno vijeće imenuju: 

 1. Pavita Jelinčić, za predsjednicu, 
2. Vesna Ivančić, za zamjenicu predsjednice, 
3. Mirna Lukež, za članicu,   
4. Mirela Srdoč, za članicu,  
5. Gianfranko Griparić, za člana,  
6. Ivan Pifar, za člana, 
7. Radenko Vadanjel, za člana. 

 
 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Odluku o osnivanju i imenovanju 
Socijalnog vijeća Grada Pazina. 
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Ad – 20. 
 Odbor za međugradsku i međuopćinsku suradnju na sjednici održanoj 21. listopada 2013. 
godine i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. listopada 2013. godine, 
razmatrali su prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Pazina i Opštine Gevgelija te 
predlažu Vijeću da istu prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 14. listopada 2013. godine. 
 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ bez rasprave donosi Odluku o uspostavljanju suradnje 
između Grada Pazina i Opštine Gevgelija. 
 

Ad – 21. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 22. listopada 2013. godine razmatrao je 

Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za 2012. godinu te predlaže Vijeću da istog prihvati 
u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. listopada 2013. 
godine. 
 Odbor za kulturu na sjednici održanoj 21. listopada 2013. godine razmatrao je Izvještaj o radu 
udruga u području kulture na području Grada Pazina za 2012. godinu te predlaže Vijeću da istog 
prihvati u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. listopada 
2013. godine, s prijedlogom da se osnuje radno tijelo za praćenje i koordinaciju rada udruga u kulturi 
na području Grada Pazina. 

Odbor daje preporuku nadležnom Upravnom odjelu da izradi kalendar događanja kulturnih i 
drugih aktivnosti na području Grada Pazina, prati promjene i objavljuje na službenoj stranici Grada 
Pazina. 
 Nakon rasprave, Vijeće ne prihvaća prijedlog ni preporuku Odbora za kulturu. 
 Vijeće jednoglasno, sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu 
udruga na području Grada Pazina za 2012. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik 
Grada Pazina dopisom od 10. listopada 2013. godine. 

 
Ad – 22. 

 Vijeće donosi Zaključak kojim je Gradsko vijeće Grada Pazina primilo na znanje Izvještaj o 
radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2013. godine KLASA: 023-01/13-01/35, 
URBROJ: 2163/01-01-01-13-2 od 12. rujna 2013. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio 
Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić. 
 
 

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća 
zaključuje rad sjednice u 20,30 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/54 
URBROJ: 2163/01-03-02-13-3 
Pazin, 24. listopada 2013. 

 
                 Predsjednik                     
                         Gradskog vijeća   

                                Boris Demark, prof.,v.r. 
 
 
 


