
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 
16. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 26. svibnja 2010. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.  
 
Prisutni vijećnici: Martin Čotar, Davor Sloković, Mirjana Ćus, Bruno Rabar, Stjepan Gabrić, 

Viktor Lakoseljac, Stanko Mališa, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, Irina Kivela Ukotić, Renato 
Kalac, prof. i Elvis Visintin. 

Odsutni: Dragutin Bravar. 
 
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Ines 

Kovačić Drndić, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Ivica Gržinić, zamjenik Gradonačelnika 
Grada Pazina, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada, Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za 
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Edi Ćus, pročelnik Upravnog odjela za 
gospodarstvo, financije i proračun, Boris Demark, pročelnik Upravnog odjela za samoupravu, upravu i 
društvene djelatnosti, Marlena Pamić, samostalni upravni referent za imovinsko pravne i opće poslove 
– vježbenica, Marijana Krbavac Žulić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Armando 
Lušetić, tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne 
postrojbe Pazin, Dragan Šipraka, predsjednik IDS-a Pazin, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske 
nacionalne manjine za Grad Pazin i Mirjan Rimanić novinar „Glasa Istre“.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća, Renato Kalac, konstatira da od 13 vijećnika sjednici prisustvuje 

njih 12, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje. 
 

Ad – 0. 
 Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća održane 27. 
travnja 2010. godine. 

Ad – 1. 
Pitanja vijećnika: 
Predsjednik Vijeća izvješćuje prisutne da su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika koja su 

postavljena Upravnom odjelu za samoupravu, upravi i društvene djelatnosti i Upravnom odjelu za 
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

 
Elvis Visintin (citirano): 
„1. Da li je moguće organiziranje održavanja kvalitetnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 

i u periodu od 1.7. do 31.8.2010. godine? 
 Obrazloženje: Obzirom da me mnogo roditelja čija djeca pohađaju Dječji vrtić „Olga Ban“ 
Pazin upitalo da li je moguće organiziranje rada Vrtića i u periodu kada je uobičajeno zatvoren ili radi 
samo sustavom dežurstva, postavljam gore navedeno pitanje. Pod kvalitetnim radom se podrazumijeva 
da barem jedna od stalnih odgojiteljica iz grupe bude sa djecom, a da druga bude zamjenska. Smatram 
da je period od dva mjeseca dovoljno dug da se napravi raspored rada na način da Vrtić funkcionira, a 
da se pri tome ne ugrožavaju radnička prava odgojiteljica.“ 
- pitanje proslijeđeno Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin. 

2. Da li Grad Pazin ima mogućnost sufinanciranja privatnih dječjih vrtića koji bi se eventualno 
otvorili na području Grada Pazina? Ako da, na koji način? Ukoliko nema, da li postoji mogućnost da 
se sredstva iz Proračuna preraspodjele na način da i privatni vrtići imaju mogućnost sufinanciranja iz 
gradskog Proračuna. Molim pismeni odgovor.“ 
- pitanje proslijeđeno Upravnom djelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 

 
Stjepan Gabrić (citirano): 
„Poštovani gospodine Gradonačelniče! 
Iz sredstava javnog priopćavanja mogli smo doznati da je nekoj tvrtki iz Rovinja povjerena 

izrada idejnog projekta uređenja „Parka narodnog ustanka“ u Pazinu. 
Molim Vas da ukoliko je to točno odgovorite koliko košta izrada predmetnog projekta, tko je 

projekt izradio te kakva je njegova svrha i namjena obzirom da u Proračunu Grada Pazina za 2010. 
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godinu, kao ni u projekcijama za 2011. i 2012. godinu, a koje je usvojilo ovo Gradsko vijeće, nema ni 
traga uređenju „Parka narodnog ustanka“. Molio bih i da konkretno odgovorite kada se planira 
eventualno uređenje spomenutog parka. 

Obrazloženje: kao što sam i naveo prema nedavnom napisu u „Glasu Istre“ Grad Pazin 
namjerava urediti „Park narodnog ustanka“ u Pazinu za što je navodno izrada idejnog projekta 
povjerena jednoj Rovinjskoj projektnoj kući. Kako u programu izgradnje, pa ni održavanja objekata 
komunalne infrastrukture nije predviđeno uređenje predmetnog parka, a isto nije predviđeno ni u 
Proračunu za 2010. Odnosno projekcijama Proračuna za 2011. i 2012. godinu. 

Mislim da već imamo projekt uređenja „Parka velikana“ zajedno sa trgom, kao i niz drugih 
projekata sa čijom se realizacijom čeka. A obzirom na ukupno stanje bit će na čekanju još izvjestan 
vremenski period. 

Protivnik sam gomilanja brojnih projekata samo radi projekata i stvaranja dojma da se nešto 
radi. Molim usmeni odgovor ako je to moguće, a ako nije onda pismeni.“ 
 
 Viktor Lakoseljac (citirano): 
 „Gospodine Gradonačelniče! 

Što činite ili namjeravate učiniti oko naplate rente za akumulacijsko jezero Butoniga? Poznata 
je činjenica da se jezero nalazi na pretežitom području Grada Pazina, dok se voda iz akumulacije 
jezera Butoniga koristi i u bogatom priobalju koji bi trebali plaćati rentu. Mišljenja sam da tu 
inicijativu treba što prije pokrenuti. Vjerujem da Vam neće proći mandat kao što su prošli mandati 
Vaših stranačkih kolega i bivših gradonačelnika, a da se to pitanje ne riješi.“ 
- pitanje proslijeđeno Hrvatskim vodama – VGO Rijeka. 
 

Valter Milohanić (citirano); 
„Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, gospodina Ćusa: 

 Da li ste izračunali kako će novi obračun plaća utjecat na gradski Proračun tj. prihode od 
poreza? 
 Obrazloženje. Poznato je da novi obračun poreza na dohodak daje veće plaće građanima, a 
smanjuje prihod lokalnoj samoupravi. Sve ovisi o visini prihoda građana, a podatke vi imate. Molim 
pismeni odgovor.“ 
 - pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun. 
 

Stanko Mališa nije zadovoljan odgovorom na pitanje vijećnika kojeg je dostavio Upravni odjel 
za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti vezano za Kuću za pisce. Dijelom je odgovor dat na ono 
što se tražilo ali nije zadovoljan zadnjim dijelom odgovora koji se odnosi na način sufinanciranja, 
korištenja i održavanja Kuće za pisce, gdje je rečeno da je sve definirano Ugovorom između Župana 
Istarske županije i Gradonačelnika, smatrajući da je tu trebalo reći koje su bitne stvari toga Ugovora. 
Iz tog razloga očekuje dopunu odgovora na isto pitanje koje glasi (citirano): 

„ Kuća za pisce. 
 U Proračunu za 2009. planirano 660.000,00 kn, ostvareno 659.497,25 kn (vrlo precizno 
planirano i izvršeno) 
 - koliko je do danas uložio Grad u ovaj projekt? 
 - tko je još i koliko investirao? 
 - čije je vlasništvo kuća? 
 - tko je sve može koristiti?“ 
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 

Zatim postavlja pitanja kako slijedi (citirano): 
„1. Stanje prometa u Gradu Pazinu: 

- sav promet teče kroz jednu ulicu (neuvjetnu kod donjeg Vrtića) 
- nigdje nema svjetlosne signalizacije (osim kod Kolegija neuočljiva) 
- nedostaju nogostupi: Štranjga – Stari Pazin; Stari Pazin (market) – Lovrin; od starog 

vodovoda prema Drazeju……, 
- neadekvatno (nesuvremeno) riješena rasvjeta: kod nebodera, Štranjga, osobito kod 

donjeg Vrtića, 
- željeznički prijelazi (i pješački/cestovni) – nesuvremeni, 
- parkirna mjesta nedostaju…. 
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 Nije li vrijeme da se strateški Grad pozabavi prometnim prilikama u gradu g. 
Gradonačelniče?! 

Logički gledano neka pitanja se da odmah i bez mnogo novaca riješiti! Druga u fazama! 
 2. Nadgrobni spomenici – Boži Milanoviću; Antunu Kalcu – pjesniku. 
 Prvom je nagnut i napuknut nadgrobni spomenik. 
 Drugom stoji ploča nagnuta na zid. 
 Radi se o dvjema velikanima našeg Grada kojima toliko dugujemo za njihov nesebičan rad na 
općem dobru. 
 G. Gradonačelniče! Može li se iz sredstava namijenjenih za ovakve potrebe dovesti spomenici 
tim našim sugrađanima u ispravno stanje kao što zaslužuju?“ 
 
 Bruno Rabar nezadovoljan je činjenicom što nije dostavljen odgovor na dopunsko pitanje 
vijećnika koje je na sjednici Vijeća 23. veljače 2010. postavio predsjedniku Vijeća Renatu Kalcu i 
predsjedniku Komisije za priznanja i nagrade Stanku Mališi, vezano za dodjelu nagrada i priznanja u 
2009. godini. Pita zbog čega nije dostavljen odgovor, budući je prema Poslovniku o radu Vijeća,  rok 
za dostavu odgovora dva mjeseca? 
 
 Renato Kalac daje obrazloženje zbog čega nije dostavio odgovor na dopunsko pitanje 
vijećnika Bruna Rabara u vezi dodjele priznanja i nagrada u 2009. godini. U prvom navratu dostavio je 
odgovor na pitanje, ali vijećnik nije bio zadovoljan, pa je postavio dopunsko pitanje. Odgovor na 
dopunsko pitanje nije dostavio iz razloga što u Poslovniku o radu Gradskog vijeća nije našao osnova 
za postavljanje pitanja predsjedniku Vijeća i vijećniku, kao predstavnicima građana. U aktualnom 
Poslovniku postoji institut Pitanja vijećnika koja se postavljaju pročelnicima i gradonačelniku, pa je 
njemu kao predsjedniku Vijeća nejasan institut prema kojem vijećnik postavlja pitanja predsjedniku 
Vijeća i vijećniku. U Izvještaju o radu Gradskog vijeća dat je odgovor na pitanje vijećnika Bruna 
Rabara, a kada ta obaveza bude regulirana Poslovnikom, tada će postupiti po istom i dostaviti pisani 
odgovor. 
  

Bruno Rabar podsjeća predsjednika Vijeća da on po članku 25. stavku 1. Statuta Grada Pazina 
koordinira rad radnih tijela Gradskog vijeća i u okviru toga on ima određene nadležnosti. Sjednica 
Komisije održana je u mjesecu srpnju prošle godine, tako da je do kraja godine bilo vremena da se sve 
iskordinira i da Komisija donese određeni stav oko prošlogodišnjih nagrada i priznanja, o čemu će 
govoriti kasnije, kada ta tema bude na dnevnom redu. Prema članku 18. stavku 1. točki 5. Poslovnika o 
radu Gradskog vijeća, predsjednik Vijeća brine o poštivanju Poslovnika i o postupku donošenja odluka 
i drugih akata Vijeća a prema točki 6. istog članka, predsjednik Vijeća usklađuje rad radnih tijela 
Vijeća. Zato kao vijećnik pita što je predsjednik Vijeća napravio da Komisija prošle godine donese 
adekvatnu odluku – to je bilo pitanje? 
  

Renato Kalac odgovara da pitanje nije glasilo baš tako kako sada navodi vijećnik Rabar, 
naglašavajući da istog ima kod sebe u pisanom obliku, već je pitanje postavljeno kao vijećničko 
pitanje. Ono što je vijećnik Rabar rekao o nadležnostima predsjednika Vijeća koje su utvrđene 
Statutom i Poslovnikom točne su, ali prema istima, on kao predsjednik Vijeća nije dužan davati 
odgovore na pitanja vijećnika. 
  

Bruno Rabar moli predsjednika Vijeća da mu onda pismeno odgovori da nije dužan odgovarati 
na pitanja vijećnika. 
  

Renato Kalac napominje da on može i pismeno odgovoriti da nije dužan davati odgovore na 
pitanja vijećnika, naglašavajući da je odgovor na predmetno pitanje vijećnika dan u Izvještaju o radu 
Gradskog vijeća a biti će i točka dnevnoga reda na kojoj će se razmatrati dodjela nagrada i priznanja. 
To je njegov odgovor iako zna da vijećnik nije zadovoljan istim, ali on u Statutu i Poslovniku ne 
nalazi odredbu prema kojoj predsjednik Vijeća ili vijećnik trebaju davati odgovore na pitanja 
vijećnika. 

 
Stanko Mališa odgovara da je na pitanje vijećnika dao pisani odgovor, da ostaje pri onome što 

je napisano u odgovoru i da nema što dodati.  
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 Renato Krulčić odgovara: 
- Vrtić svake godine provodi anketu s roditeljima da li će njihova djeca pohađati vrtić u 7. i 8. 

mjesecu, temeljem koje Vrtić planira rad u ljetnim mjesecima i ovisno o broju djece, planira i rad 
svojih djelatnika. Što se tiče kvalitete rada Vrtića u ljetnim mjesecima, točno je da ne rade sve tete po 
grupama, jer u jednoj ili dvije grupe djece koje se formiraju u tom periodu, rade i tete iz drugih grupa i 
tete iz područnih Vrtića, 
 - što se tiče sufinanciranja rada privatnog Vrtića, najprije treba postojati poduzetnička 
inicijativa, kojom se osiguravaju svi uvjeti za rad prema određenim pravilima, pa tek onda se može 
započeti sa primjenom takvog načina sufinanciranja. Za sada na području Grada nema inicijative za  
otvaranjem privatnog Vrtića, a kada se bude pojavila, Grad će razmotriti mogućnost sufinanciranja 
rada iste, 
 - u vezi članka u „Glasu Istre“ i izrade idejnog rješenje uređenja parka u gradu Pazinu, navodi 
da imamo Park narodnog ustanka u stanju kakvom je i imamo Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2010. godini kojeg je donijelo Vijeće, a u kojem u članku 2. 
stoji stavka uređenje gradskih parkova – 150,00 kuna. Smatra da je navedeni Program osnova za 
izradu idejnog rješenja uređenja parka čija je izrada do sada koštala 15.000,00 kuna, a izradila ga je 
jedna tvrtka iz Rovinja. Idejnim rješenjem osmišljava se izgled parka. Napominje da je svojevremeno 
postavljeno pitanje vijećnika kada će se postaviti nove podloge za dječja igrališta u skladu sa 
međunarodnim standardima. Za postavljanje npr. jedne takve podloge, treba odrediti lokaciju a za 
određivanje lokacije treba imati projekt, što znači da se projekti ne rade radi projekata. Uređen je novi 
kružni tok sa kojeg nema niti jednog ulaza u park, što znači da i njega treba predvidjeti projektom, pa 
npr. treba postaviti infrastrukturu, klupe itd. Projekti su potrebni a naravno da se neće svi realizirati 
odjednom, 
 - naplata rente za Butonigu. Treba razlikovati tri stvari i to: Istarski vodovod koji se bavi 
opskrbom pitke vode, Istarski vodoopskrbni sustav koji se brine o pripremi vode iz jezera i Jezero 
Butoniga. Jezero Butoniga je u 100-postotnom vlasništvu Republike Hrvatske i njime upravljaju 
Hrvatske vode, što znači da oni određuju što će se raditi. Vodovod plaća koncesiju Hrvatskim vodama 
u milijunskim iznosima godišnje, a Hrvatske vode su dužne kroz razne projekte jedinica lokalne 
samouprave sufinancirati izgradnju objekata. Svi vodoopskrbni sustavi u Istarskoj županiji građeni su 
modelom solidarnosti a zna se da se vodovodne mreže grade iz naknade u cijeni utrošene vode. Prema 
tome, najveće prihode po toj osnovi ostvaruju Gradovi i Općine uz more, gdje je najveća potrošnja 
vode. Kada bi Grad gradio vodovodnu mrežu iz vlastitih sredstva, odnosno iz sredstava ostvarenih na 
bazi utrošenih kubika vode, tada bi izgrađenost vodovodne mreže iznosila oko 40% ali zahvaljujući 
solidarnosti svih Gradova i Općina Istarske županije, Pazin ima izgrađenost vodovodne mreže od 
97%, 

- Zajednica Udruga gradova je na sjednici prije 15 dana raspravljala o novim mjerama Vlade 
RH kojima se smanjuje porez na dohodak od 15% na 12,5% za plaće do 6.000,00 kuna. Izračunato je 
da će novim mjerama Vlade, Gradovi u RH izgubiti oko pola milijarde kuna a ta će sredstva 
uprihodovati građani. Teško je reći koliko je osobnih dohodaka na području Grada do 6.000,00 kuna 
za koje se smanjuje porez na dohodak. Tek kada Porezna uprava bude prezentirala podatke, znati će se 
točno o kolikim se financijskim sredstvima radi. Zbog takve situacije očekuje se rebalans Proračuna, a 
to samo govori u kakvoj državi živimo, 

- dopunski odgovor na pitanje vijećnika u vezi Kuće za pisce dostaviti će se u pisanom obliku. 
Točno je da je potpisan Ugovor u kojemu su navedene obaveze Grada i Županije tako da će se u tom 
smislu dostaviti i odgovor, 

- stanje prometa – misli se na prometni čep koji se dogodio prilikom izgradnje komunalne 
infrastrukture za gospodarski objekt u bivšem kamenolomu. Da bi se moglo izvršiti spajanje na 
komunalnu infrastrukturu, moralo se preusmjeriti promet u tom dijelu grada. Sa investitorima je 
dogovoreno polaganje komunalne infrastrukture u trup ceste, što je odrađeno u rekordnom roku, jer 
strojevi „Usluge“ već 8 dana nisu na terenu, što znači da je posao odrađen 8 dana prije roka. Čeka se 
da investitor dovrši svoj dio posla pa da se cesta pusti u promet. Moli građane za malo strpljenja, jer će 
cijela situacija u konačnici rezultirati jednim novim objektom i otvaranjem desetaka radnih mjesta, 

- što se projektiranja tiče, trebalo je samo pogledati materijale za današnju sjednicu Vijeća i 
vidjeti da u članku 4. Odluke o izradi II. (drugih)  izmjena i dopuna GUP-a grada Pazina stoji: 
“prijedlog nove ceste na sjevernom dijelu obuhvata Izmjena i dopuna Plana – obilaznica Pazina“. 
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Znači na južnoj strani je obilaznica Istarski ipsilon, budući autoput, a na sjevernoj strani grada 
zaobilaznica će se regulirati GUP-om. Nisu svi projekti samo zbog projekata, jer projekti se rade kada 
postoji vizija i kada se osjeti „bilo“ građana i tada se točno zna što treba učiniti (sada je to trenutno 
projekt parka i zaobilaznice), 
 - nadgrobni spomenici – istina je da i to pitanje treba riješiti, treba urediti groblje. U tijeku je 
dovršetak izgradnje kapelice na groblju, a njeno svečano otvaranje dogodit će se 3. lipnja 2010., nakon  
svečane Sv. Mise. Danas je održan sastanak u vezi rješavanja groblja i spomenika na groblju, gdje je 
dogovoreno formiranje Povjerenstva koje će biti sastavljeno od predstavnika talijanske unije, 
konzervatora, Muzeja Grada Pazina i naših stručnih službi. Povjerenstvo će popisati sve spomenike i 
utvrditi njihovu povijesnu i kulturnu vrijednost. Spomenike kojima će biti utvrđena kulturna i 
povijesna vrijednost održavati će Grad a ostale građani (vlasnici). 
 
 Viktor Lakoseljac nije zadovoljan odgovorom Gradonačelnika u vezi naplate rente za 
Butonigu. Navodi da bi bilo bolje da je Gradonačelnik rekao da neće dati odgovor. To pitanje treba 
uputiti Hrvatskim vodama. Hrvatske vode bile su dužne svim građanima u slivnom području izgraditi 
vodovodnu mrežu bez naknade. Građani na tom području oštećeni su jer moraju paziti koje će kulture 
saditi i kako će ih tretirati, tako da su iz tog razloga trebali biti obeštećeni. Što se tiče naknade, Grad 
Pazin je trebao tražiti od Hrvatskih voda da putem Istarskog vodovoda prebace dio financijskih 
sredstava za potrebe Grada. Ima informaciju da će se najprije razvijati priobalje pa tek onda središnji 
dio Istre, a to će za Pazin biti vrlo kasno. 
 
 Stjepan Gabrić navodi da je svima poznato što se sve projektiralo a što se izgradilo. Njegov bi 
pristup bio da se ide redom, odnosno da se najprije realizira jedna projekt pa tek onda drugi itd. 
Spomenuti će neke idejne projekte i to za: Dom umirovljenika, Vatrogasni dom, osnovnu školu na 
Starom Pazinu, Trg slobode, sportsku dvoranu iza Spomen doma itd. Neka netko odgovori koliko je 
koštala izrada projekta za sportsku dvoranu iza Spomen doma te koliko će novaca „propasti“ zbog 
njegove izmjene. Ima tu projekata radi projekata tako da to lijepo zvuči u javnosti i da se stvara dojam 
da se nešto radi u Pazinu. Malo se radi, iako zna da su mogućnosti Grada takve kakve jesu ali smatra 
da se ipak ne treba razbacivati  sa 20 projekata, kada se zna se što je realizirano u proteklih 20 godina. 

 
Ad – 2. 

 Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog 
križa Pazin za 2009. godinu u tekstu kako ga je predložio Gradonačelnik Grada Pazina. 
 

Ad – 3. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Gradskog društva 

Crvenog križa Pazin za 2009. godinu u tekstu kako ga je predložio Gradonačelnik Grada Pazina. 
 

Ad – 4. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada 

Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2009. godinu u tekstu kako ga je predložio Gradonačelnik 
Grada Pazina. 

Ad – 5. 
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Zajednice sportskih 

udruga Grada Pazina za 2009. godinu u tekstu kako ga je predložio Gradonačelnik Grada Pazina uz 
ispravak teksta tako da se u točki II RASHODI podtočki 6. oznaka „RIM 2008.“ zamijene u „RIM 
2009.“; urede brojčane oznake podtočke 11. Međunarodni programi; podtočka 11. Sportske udruge 
numerira kao podtočka 12. i urede brojčane oznake; podtočka 12. postaje podtočka 13. i tako redom.  

 
Ad – 6. 

 Vijeće sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočna vijećnica Mirjana Ćus) 
donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanja 
ljudi i imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2009. godini u tekstu kako ga je predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina. 
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 Daje se preporuka Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin da u skladu sa stručnim sposobnostima 
djelatnika, izvidi mogućnost da se pored obavljanja poslova vatrogastva, obavljaju i drugi poslovi 
(npr. servisiranje vatrogasnih aparata itd.) u vremenu kada djelatnici nisu na intervencijama. 
 

Ad – 7. 
 Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2009. godinu u tekstu kako ga je na 
prijedlog nadležnog odjela dostavio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 4. svibnja 2010. godine. 

Daje se  preporuka Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 
da u suradnji s „Uslugom“ d.o.o. Pazin, najmanje dva puta godišnje provodi promotivnu akciju radi  
razvijanja svijesti i radi edukacije stanovništva o potrebi selektivnog sakupljanja otpada. 

Predlaže se Gradonačelniku Grada Pazina da Zaključak o osnivanju i imenovanju članova 
Operativnog stručnog povjerenstva za praćenje provedbe Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina 
do 2015. godine, KLASA: 351-01/09-01/03, URBROJ: 2163/01-02-01-09-2 od 22. travnja 2009. 
godine, dopuni tako da se za člana Operativnog stručnog povjerenstva imenuje: 

* Renato Kalac, prof., iz sastava Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu 
okoliša. 

Ad – 8. 
Vijeće jednoglasno donosi Odluku o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade 

dužnosnika Grada Pazina uz izmjenu članka 5. točke 2. koja glasi: “2. Zamjenika gradonačelnika, kada 
dužnost obavlja profesionalno 3,00“ i ispravak pogreške u članku 9. tako da se riječ „Stupanja“ 
zamijeni riječju „Stupanjem“. 

Ad – 9. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o naknadi troškova za rad člana Gradskog vijeća i člana 
radnog tijela Gradskog vijeća Grada  Pazina uz ispravak pogrešaka u članku 3. stavku 1. i članku 4. 
tako da se riječ „zasnivanjem“ zamijeni riječju „zasnivanja“, a u članku 11. riječ „Stupanja“ u 
„Stupanjem“. 

Ad – 10. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o visini nagrade za rad predstavnika nacionalne manjine. 
 

Ad – 11 (a,b,c,d) 
 Vijeće sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Bruno Rabar) 
donosi Odluke o dodjeli: a) Grba Grada Pazina - Gradskoj knjižnici Pazin; b) Plakete Grada Pazina - 
Katedri Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin; c) Plakete Grada Pazina - Franku Valenti, Pazin i d) 
Plakete Grada Pazina - Mariju Starčiću, Pazin. 
 

U 20,20 sati vijećnik Stanko Mališa opravdava svoj raniji odlazak sa sjednice Vijeća. 
 Predsjednik Vijeća konstatira da  je sjednici Vijeća nazočno 11 vijećnika. 
 

Ad – 12. 
 Vijeće jednoglasno donosi Odluku o izradi II. (drugih) izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana grada Pazina i Zaključak kojim se Upravnom odjelu za komunalni sustav, 
prostorno uređenje i graditeljstvo predlaže da u postupku donošenja Odluke  poduzme aktivnosti da se 
II. (druge) izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana izrade na novim katastarskim podlogama. 

 
Ad – 13. 

Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Gradskog vijeća Grada 
Pazina za razdoblje lipanj – prosinac 2009. KLASA: 021-05/10-01/44,  URBROJ: 2163/01-03-02-10-
1 od 12. svibnja 2010. godine. 
 
 Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 20,40 sati. 
 
KLASA: 021-05/10-01/45     
URBROJ: 2163/01-03-02-10-4              Predsjednik 
Pazin, 26. svibnja 2010.              Gradskog vijeća 

       Renato Kalac, prof.,v.r. 
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