SKRAĆENI ZAPISNIK
25. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 26. svibnja 2011. godine u velikoj
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.
Prisutni vijećnici: Martin Čotar, Mirjana Ćus, Bruno Rabar, Stjepan Gabrić, Viktor
Lakoseljac, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, Renato Kalac, prof., Dragutin Bravar, Elvis Visintin,
Stanko Mališa i Irina Kivela Ukotić.
Odsutni: Davor Sloković.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Ines
Kovačić Drndić, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Lucija Paro, predstojnica Ureda Grada,
Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Boris Demark,
pročelnik Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Daniel Maurović, pročelnik
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj
Službe za unutarnju reviziju Grada Pazina, Edi Ćus, voditelj odsjeka za gospodarstvo pri Upravnom
odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, Patricia Antolović, predsjednica Odbora za statut,
poslovnik i upravu, Mladen Milohanić, stručni suradnik za agrarnu politiku, razvoj i kreditiranje pri
„Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“, Sonja Matijašić, ravnateljica Pučkog otvorenog
učilišta, Vlasta Pernić, voditeljica financijsko – računovodstvene službe Pučkog otvorenog učilišta,
Irene Jelovčić, samostalna upravna referentica za imovinsko pravne i opće poslove pri Upravnom
odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Anton Finderle, viši stručni suradnik za
prosvjetu i kulturu pri Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Dragan
Šipraka, predsjednik IDS-a Pazin, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad
Pazin, Davor Šišović, novinar „Glasa Istre“, Branko Ljuština, novinar La voce del popolo, Radio Istre
i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula i Dario Brajković, novinar Radio Pazina i IPazin-a.
Predsjednik Gradskog vijeća, Stjepan Gabrić, konstatira da od 13 vijećnika sjednici
prisustvuje njih 12, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad
sjednice.
Vijeće sa 9 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ prihvaća
prijedloge Gradonačelnika i Odbora za statut, poslovnik i upravu da se na današnjoj sjednici Vijeća
odgodi razmatranje točke 7. predloženog dnevnog reda koja glasi: „7. Odluka o načinu provedbe
javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima
dionice ili udjele“ te bez rasprave jednoglasno utvrđuje
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Verifikacija Skraćenog zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća;
Pitanja vijećnika;
Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2010. godine;
Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta za 2010. godinu;
Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina (I.
čitanje);
Pravilnik o dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora polaznicima poslijediplomskih
studija s područja Grada Pazina (I. čitanje);
Zaključak za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu;
Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj - prosinac 2010. godine;
Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2010. godinu;
Odluka o dodjeli priznanja i nagrada Grada Pazina.

Ad – 0.
Vijeće jednoglasno verificira Skraćeni zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća održane 18.
travnja 2011. godine.
Ad – 1.
Pitanja vijećnika:
Predsjednik Vijeća izvješćuje da je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika sa strane
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo – Koje poslove treba još
odraditi da bi se ishodile lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju Doma za odrasle osobe i
gradsku školsko sportsku dvoranu u Pazinu (Bruno Rabar)?
Zatim predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Valter Milohanić (citirano):
„1. Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo, Daniela Maurovića.
Prije dvije godine, na 80. obljetnicu akcije Gortanovaca otvoren je spomenik – rad u kamenu
sa simbolom prozora, na lokaciji ispred asfaltne baze na cesti Pazin – Beram. Često tamo vidim aute
domaćih i stranih registracija i ljude koji posjećuju to mjesto. Pitanje je zašto to nije održavano i da li
je to u Programu održavanja vašeg Upravnog odjela, jer trava visine 60 cm sigurno nam ne služi na
čast. Želim usmeni odgovor.
2. Pitanje za Gradonačelnika Renata Krulčića.
Na inicijativu nezavisne liste Grada Pazina od 11. 05. 2010. godine, prihvatili ste i pripremili
Odluku u kojoj Gradsko vijeće ulicu Trg male funtane i ulicu Franine i Jurine iz prve gradske zone
premjestilo u drugu gradsku zonu ne bi li se popunili poslovni prostori, što smatram primjerom dobre
suradnje.
Godinu dana prije ove Odluke dogovorili smo se, da se prostori na potezu Trg male funtane do
Kaštela neće davat na korištenje udrugama koje nemaju radno vrijeme, tj. udrugama koje će te
prostore koristiti kao kancelarijske, jer se radi o žili kucavici starog djela grada u sklopu Turističke
ponude u Gradu Pazinu.
Kao predsjednik Turističke zajednice i Turističkog vijeća, sa vaših presica saznao sam da će
se Grad Pazin, u programu „Seenet“ zauzet za to da se Grad uredi u starom stilu približno izgledu iz
1860. godine, no od kad je Odluka donesena nije raspisan niti jedan natječaj da se prostori sada po
znatno nižim cijenama daju u najam trgovačkim ili ostalim obrtima koji bi se lako prilagodili viziji u
sklopu spomenutog Seneeta. Sa druge strane prostor u turističkoj žili kucavici grada dodijeljen je
udruzi kao kancelarija iako prostora za takve namjene ima u drugim primjerenijim lokacijama u gradu
Pazinu.
1. Pitanje je kako mislite ostvarit viziju uređenja starog djela grada ako prostore dajemo na
korištenje za stvari koje nisu atraktivne građanima Grada Pazina, a da ne govorim turistima. Usmeni
odgovor.
2. Da li ste pripremili uvjete za iznajmljivanje posebno derutnih prostora u koje grad ne želi
ulagat kako bi se privukao poslovni sektor i napunila makar dugoročno gradska blagajna. Pismeni
odgovor.
- pitanja proslijeđena Gradonačelniku Grada Pazina.
Renato Kalac (citirano).
„1. Pitanje upućujem predsjedniku Gradskog vijeća g. Stjepanu Gabriću.
Poštovani gospodine predsjedniče, nedavno smo u Glasu Istre imali prilike pročitati kako je
delegacija Grada Pazina posjetila gradić Scanzano Jonico, mjesto na jugu Italije sa kojim je ovo
Gradsko vijeće doneslo Odluku o bratimljenju.
Zanima me da li je naše Vijeće imalo svog predstavnika u ovoj delegaciji. Mislim da je
svakako u ovoj tročlanoj delegaciji trebao biti netko tko će predstavljati i Vijeće Grada Pazina, a u
skladu sa člankom 18. Poslovnika Gradskog vijeća.
Obrazloženje: Držim kako bi u takvim delegacijama trebao biti barem jedan predstavnik ovog
predstavničkog tijela, pa i predstavnik talijanske nacionalne manjine zastupljene u ovom Vijeću.
Nisam siguran ali mi se čini da tijekom navedene posjete u delegaciji nije bilo našeg predstavnika.
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2. Pitanje upućujem pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo g. Danelu Mauroviću.
Poštovani pročelniče,
Da li se može znati stvarni razlog zbog čega nije završeno popločenje ulice na Buraju a koje je
započeto negdje u ožujku ili travnju ove godine.
Obrazloženje: Godišnjim planom izgradnje komunalne infrastrukture planirano je uređenje
predmetne ulice, te je isto i najvećim dijelom učinjeno. Trenutno je ulica izrađena u kombinaciji asfalt
i kamene ploče u površini od oko 60-70 m². Za završetak uređenja preostalo je još nekih 20 m² pa bi
vjerojatno (obzirom da su strojevi i oprema već bili na lokaciji) za završetak radova nedostajalo još
nešto novaca, ali bi u svakom slučaju izvođenje radova bilo jeftinije. Vjerojatan odgovor kako su
utrošena sva planirana od planiranih sredstava neće me zadovoljiti obzirom:
- da smo zauzeli zajednički stav kako se započeti projekti moraju završiti što ovdje nije slučaj,
- da je otvoren projekt izrade zaštitnih ograda vrijedan 95.000,00 koji nije bio u planu, pa se je
dakle sa jednom ogradom manje mogla ulica završiti do kraja.
3. Pitanje upućujem Gradonačelniku gosp. Renatu Krulčiću.
Poštovani gospodine gradonačelniče,
Da li Grad Pazin namjerava na bilo koji način urediti prostore na i oko Zarečkog krova i ima li
ikakvih kontakata sa Hrvatskim vodama u tom pravcu.
Obrazloženje: Ove lokacije oduvijek za dio naših građana predstavljaju kupalište i jedino
mjesto odmora rekreacije u ljetnim mjesecima, a u tim se prostorima održava i ljetna škola plivanja u
organizaciji GD CK.
Pristup tim prostorima je neodržavan i neuređen, a nekada popularna Zarečka „Granda“ je
zbog nanosa šljunka potpuno nepodesna za kupanje, a uz to predstavlja i značajnu barijeru protoku
vode u sam Zarečki krov.
Pouzdano znam da su strojevi Hrvatskih voda neposredno uz ovaj prostor kao i to da su
Hrvatske vode na Vaš poziv spremne sudjelovati u uređenju tih vodotoka, ali i nekim drugim
radovima (čišćenje kanala u vojarni, povećanje protočnosti kod mosta Svetog Jožefa, uređenje
Drazejske bujice i sl.)
Znam da je to u konačnici njihov posao, ali sam uvjeren kako bi inicijativa pa i mala pomoć
gradskih vlasti dala odličan rezultat i to vrlo brzo.“
Tomislav Čubrić (citirano):
„ Pitanje za Gradonačelnika.
Odgovor. Usmeni i pismeni.
Zašto ste dotaciju (subvenciju) za kino djelatnost u Pazinu umanjili s prošlogodišnjih
15.000,00 kuna na ovogodišnjih 5.000,00 kuna te što time mislite postići?
Obrazloženje:
Kino djelatnost u Pazinu, kao i u svakom manjem gradu, ne može biti profitabilna djelatnost,
zbog toga je lokalna zajednica mora subvencionirati.
Umanjenjem sredstava za 10.000,00 kuna, zakupac pazinske kino dvorane ne može pokrivati
niti troškove poslovanja, tj. ne može niti „biti na nuli“ te najavljuje da će morati zatvoriti kino.
Manjak od 10.000,00 kuna pokušava „nadoknaditi“ moljenjem Učilišta za umanjenjem
režijskih troškova.
Tko treba subvencionirati kino djelatnost, Grad Pazin ili Pučko učilište?“
- pitanje proslijeđeno Gradonačelniku Grada Pazina.
Stanko Mališa (citirano):
„Poznato mi je da mnogo ljudi u Pazinu ne želi skladište otpada u blizini grada, i ja dijelim s
njima to mišljenje.
Ecooperativi nema mjesta u Pazinu!
Sigurno je da skladište otpada (makar organizirano po najstrožim standardima) jest
potencijalna i trajna opasnost za Grad.
Narod u našem kraju kaže „di se tovar tače dlaka ostane“! I to u redovnim okolnostima. A
možemo si zamisliti da dođe do neprirodne katastrofe ili pak katastrofe izazvane ljudskom zlobom
(terorizam) i jedno i drugo prati čovječanstvo naših dana.
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Može se na tu temu nizati pitanja kao:
- zašto Austrijski vlasnik ne skladišti otpad u Austriji?
- Što će sve biti u tom skladištu? Itd.
A pitanje svih pitanja je:
Čini li Grad Pazin ( prije svega Gradonačelnik i ovo Vijeće) sve da se u Pazinu ne nastani
Ecooperativa ili slične stvari?!
Zar da za par milijuna u Proračunu dovedemo u pitanje našu sigurnost, naše zdravlje i zdravlje
naše djece!?
Pitanje upućeno gradonačelniku.“
Irina Kivela Ukotić (citirano):
„Da li Grad iznajmljuje gradski stadion za održavanje koncerta Halida Bešlića i tko će pokriti
troškove od štete na travnjaku?
Pitanje je tim važnije, što je u prošloj godini potrošeno više novaca od planiranog za
održavanje stadiona.“
Daniel Maurović odgovara:
- održavanje spomenika „Gortanvaca“ na lokaciji ispred asfaltne baze nije u Programu
održavanja ali se interventno, već nekoliko puta to područje kosilo i čistilo, što će se raditi do kraja
godine. U dogovoru sa Uslugom i Udrugom, održavanje navedenog spomenika biti će u Programu
održavanja za slijedeću godinu,
- za popločenje ulice na Buraju bilo je planirano 50.000,00 kuna a utrošeno je više od plana i
to 57.000,00 kuna. Na sastanku sa stanarima te ulice, na kojem je prisustvovao i Gradonačelnik,
dogovoreno je da za ovu godinu budu izvršeni radovi koji jesu a da se u Proračunu za slijedeću godinu
osiguraju financijska sredstva za dovršetak popločenja u istom stilu.
Renato Krulčić odgovara:
- ulice Franine i Jurine, Veli Jože i Prilaz kaštelu su ulice koje bi u budućnosti trebale zaživjeti
kao turističke ulice. Prema njegovim saznanjima, trenutno u tim ulicama nema baš slobodnih prostora
koji su u vlasništvu Grada ali ima puno prostora koji nisu u vlasništvu Grada. Svakako je puno bolje
vidjeti uređeni prostor, pa makar u njemu bila nekakva udruga, nego da isti stoji prazan sa prljavim
prozorima ili oblijepljen sa raznim plakatima, natpisima ili krpama. Kad turisti prolaze tim ulicama oni
ne pitaju čiji su to prostori već zašto su tako neuređeni. Intencija je da ti prostori ubuduće budu
uređeni i da zažive, odnosno da se vrati barem dio njihovog sjaja. Putem „Seenet“ programa, sa
predstavnicima Grada Varaždina, direktoricom Turističkog ureda i predstavnikom Konzervatorskog
odjela, obišlo se navedene lokacije pokušavajući i iz njihove perspektive vidjeti potencijal tih ulica.
Došlo se do zaključka da u gradu treba definirati miting point – lokaciju gdje će se parkirati turistički
autobusi, što je jedna od pretpostavki za buduće kvalitetnije valoriziranje tih ulica, jer će tada turisti
imati označenu rutu kojom će prolaziti. Sada je situacija takva da se autobusi parkiraju iza Spomen
doma ili kod zvonika a u zadnje vrijeme i na parkiralištu Lidl-a, tako da turisti različitim pravcima
putuju do najznačajnije turističke atrakcije Grada - Kaštela i Jame. Takvom strategijom napravit će se
jako puno i vratiti će se život u taj dio grada. Na postavljena pitanja dostaviti će pismene odgovore,
- uređenje prostora na i oko Zarečkog krova. Slijedeći tjedan će na razgovor doći g. Sandro
Kružić, predstavnik Hrvatskih voda sa sjedištem u Buzetu, koji je bio naš gost na Simpoziju Zaštite
Hrvatskih voda na kojem je sudjelovalo 80 predstavnika iz Hrvatske, BIH, Srbije, Makedonije i
Rusije. Sudionici Simpozija posjetili su pročistač, most Vršić i Kaštel, tako da su upoznati sa
bogatstvom Grada Pazina kao i problemima vodotoka Pazinčice. Konačna konstatacija bila je da ipak
u Hrvatskoj nešto funkcionira,
- sufinanciranje kino djelatnosti u Pazinu. Kino djelatnost odvija se u prostorima Pučkog
otvorenog učilišta a vlasnik obrta ima obvezu plaćanja režijskih troškova. Prošle godine je za
sufinanciranje te djelatnosti osigurano 15.000,00 kuna, dok je ove godine, u skladu sa mogućnostima
Proračuna i dogovorom vlasnika obrta, za tu namjenu osigurano 5.000,00 kuna, a sve u skladu sa
Zaključkom bivšeg Poglavarstva koji se obvezao potpomagati kino djelatnost kako se ista ne bi
ugasila. Za uzvrat, vlasnik obrta ima obvezu da za odobreni iznos osigura predstave za Vrtić i
Osnovnu školu,
- zbrinjavanje opasnog otpada. Svaka solucija zbrinjavanja opasnog otpada prihvatljivija je za
Grad od ove kakva je sada. Tvrtka Ecooperativa ima skladište za distribuciju opasnog otpada, što znači
da se otpad privremeno skladišti, prepakirava i distribuira u spalionicu u Austriji. Govori o opasnom
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otpadu, naglašavajući da ne želi biti odvjetnik niti jedne tvrtke iza ove govornice ali može reći
saznanja koja ima. Navedena Tvrtka kupila je dio zgrade u Pazinki, koja se nalazi u drugoj
vodozaštitnoj zoni. Dozvolu za skladištenje otpada, odnosno dozvolu za rad dobila je na temelju
vodopravne dozvole koju je ishodovala bivša Pazinka za obavljanje poslova u Bojadisaoni. Mišljenja
je da je napravljen dobar potez, kada se već tvrtka ne može iseliti sa područja Grada Pazina, da se
barem preseli u četvrtu vodozaštitnu zonu u kojoj se nalazi odlagalište otpada odnosno u zonu koja je
adekvatnija za takve poslove. U budućnosti ta će tvrtka zaposliti nove radnike što će se odraziti na
prihode Proračuna a i sakupljati će opasan otpad kao što su to stare baterije, medicinski otpad, otpadna
ulja i slično. Vijećnici Gradskog vijeća bili su upoznati sa cjelokupnom situacijom i to kada se
donosilo Odluku o prodaji zemljišta i Odluku o raspisivanju natječaja, tako da svi znaju ovo o čemu se
sada govori,
- Grad Pazin je dana 31. siječnja na natječaj Iphard programa – mjera 301 (zaštita okoliša)
prijavio investiciju – odvodnja naselja Stari Pazin, čija je vrijednost u Proračunu planirana u iznosu od
4,5 milijuna kuna sa PDV-e odnosno 3,5 milijuna kuna bez PDV-a. Želi izvijestiti da je danas iz
nadležne Agencije pristigla obavijest – memorandum o razumijevanju, kojim je Grad Pazin, jedan od
rijetkih Gradova u RH, uspio na natječaju Iphard. Koristi priliku da se zahvali svima – vanjskim
suradnicima, gradskim djelatnicima, predstavnicima Usluge i svim institucijama Grada Pazina koji su
dali svoj doprinos da se danas može reći da je Pazin dobio 3,5 milijuna kuna nepovratnih sredstava za
kanalizaciju Stari Pazin,
- Grad Pazin nije dao nikakvu suglasnost niti je dobio pisani zahtjev za održavanje koncerta
Halida Bešlića. O održavanju koncerta zna samo iz medija kao i svi ostali.
Valter Milohanić replicira Gradonačelniku. Na pitanje o viziji uređenja starog djela grada
odgovor je započet pogrebnim tonom u smislu „ulica je propala, ne znamo ča ćemo, treba dati
prostore, ovako-onako“. U tom dijelu grada jedan je prostor dan Katedri čakavskog sabora a drugi
fotografima. Ta dva prostora nalaze se u blizini trgovine i restorana koji jedini nešto rade u tom dijelu
grada. Jedni će zatvoriti svoja vrata a drugi se već tri godine nisu pojavili sa nikakvim sadržajima.
Postavlja pitanje zašto se prostore ne bi dalo u najam u prvoj godini ili u prve dvije godine za jednu
kunu, kako bi se isti uredili pa da se kasnije iste da u najam prema natječajnim cijenama. Mišljenja je
da bi se takvim postupkom privuklo poduzetnike čime bi zaživio taj dio grada a ovako će i dalje na
prozorima stajati okrenuti zvučnici, trake i slično.
Tomislav Čubrić nije zadovoljan odgovorom Gradonačelnika u vezi kina. Predlaže Vijeću da u
slijedećem rebalansu Proračuna predvidi stavku za subvencioniranje rada kina.
Renato Krulčić navodi da prema riječima g. Kajapića, sa nekih 15-20 prodanih ulaznica uspije
pokriti trošak filma. Grad Pazin daje svoj doprinos, odnosno sufinancira privatnu tvrtku jer je interes
da kino ostane.
Tomislav Čubrić pojašnjava da Učilište ne iznajmljuje kino dvoranu po komercijalnoj cijeni,
već to radi za nekih 50,00 kuna mjesečno.
Stjepan Gabrić odgovara na pitanje oko odlaska posjeta delegacije u gradić Scanzano Jonico
(Italija). Mora reći da za odlazak te delegacije u navedeni grad nije znao ništa niti je njega bilo što itko
pitao. Kao predsjednik Gradskog vijeća nije po tom pitanju konzultiran niti je bilo što o tome
odlučivao. Zbog svega navedenog, dao je prigovor gradonačelniku, smatrajući da takva praksa nije
redu i da ubuduće treba postignuti dogovor oko sličnih stvari.
Ad – 2.
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj
poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2010. godine u tekstu kako ga je izradio Fond KLASA:
320-01/11-03/3, URBROJ: 2163/1-03/3-11-1 od 14. veljače 2011. godine, a Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. svibnja 2011. godine.
Ad – 3.
Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u trenutku glasovanja sjednici nije
nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Pučkog
otvorenog učilišta u Pazinu za 2010. godinu u tekstu kako ga je izradila ravnateljica te ustanove od
svibnja 2011. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. svibnja 2011.
godine.
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Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u trenutku glasovanja sjednici nije
nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja Pučkog
otvorenog učilišta u Pazinu za 2010. godinu u tekstu kako ga je izradila ravnateljica te ustanove od 5.
svibnja 2011. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. svibnja 2011.
godine s prijedlogom da se planirana a neisplaćena sredstva za programske aktivnosti Učilišta za 2010.
godinu isplate u cijelosti ili u postotku ostvarenja Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu.
Predlaže se Upravnim odjelima da se programi javnih potreba u kulturi proračunskih korisnika
u 2011. godini prate, minimalno u postotku ostvarenja proračunskih prihoda u tekućoj godini.
Ad – 4.
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju prijedloga Pravilnika o dodjeljivanju
stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina (I. čitanje) u tekstu kako ga je Vijeću
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. svibnja 2011. godine, s prijedlozima nadležnih
Odbora i vijećnika iznesenih u raspravi na sjednici Gradskog vijeća 26. svibnja 2011. godine.
Pozivaju se vijećnici da amandmane na prijedlog Pravilnika dostave Upravnom odjelu za
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti zaključno do srijede, 15. lipnja 2011. godine.
Nalaže se Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti da u skladu sa
točkama 1. i 2. ovoga Zaključka pripremi i prema Gradonačelniku uputi Konačni prijedlog Pravilnika
o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina.
Ad – 5.
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju prijedloga Pravilnika o dodjeljivanju
jednokratnih novčanih potpora polaznicima poslijediplomskih studija s područja Grada Pazina (I.
čitanje) u tekstu kako ga je Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. svibnja
2011. godine, s prijedlozima nadležnih Odbora i vijećnika iznesenih u raspravi na sjednici Gradskog
vijeća 26. svibnja 2011. godine.
Pozivaju se vijećnici da amandmane na prijedlog Pravilnika dostave Upravnom odjelu za
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti zaključno do srijede, 15. lipnja 2011. godine.
Nalaže se Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti da u skladu sa
točkama 1. i 2. ovoga Zaključka pripremi i prema Gradonačelniku uputi Konačni prijedlog Pravilnika
o dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora polaznicima poslijediplomskih studija s područja Grada
Pazina.
Ad – 6.
Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu
nazočni vijećnici Irina Kivela Ukotić i Dragutin Bravar) donosi Zaključak o prodaji nekretnina u
vlasništvu Grada Pazina.
Ad – 7.
Vijeće sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu nazočni
vijećnici Irina Kivela Ukotić, Tomislav Čubrić, Viktor Lakoseljac i Dragutin Bravar) donosi Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu.
Ad – 8.
Vijeće prima na znanje Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2010.
godine KLASA: 023-01/11-01/03, URBROJ: 2163/01-01-01-11-2 od 28. travnja 2011. godine u tekstu
kako ga je izradio i Vijeću podnio Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić.
Ad – 9.
Vijeće jednoglasno donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Gradskog vijeća Grada
Pazina za 2010. godinu KLASA: 021-05/11-01/28, URBROJ: 2163/01-03-01-11-1 od 9. svibnja 2011.
godine.
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Ad – 10.
Vijeće jednoglasno donosi Odluke o dodjeli:
- Grba Grada Pazina UDRUZI PČELARA „LIPA“ iz Pazina,
- Plakete Grada Pazina MARIJI IVETIĆ iz Pazina,
- Plakete Grada Pazina SILVANI GRŽETIĆ iz Pazina,
- Nagrade Grada Pazina Prof.dr.sc. DUŠANU RUDIĆU dekanu Veleučilišta u Rijeci,
- Povelje Grada Pazina DOBROVOLJNOM VATROGANOM DRUŠTVU iz Pazina i
- Zahvalnice Grada Pazina IVANU PIFARU iz Pazina.
Sjednica Gradskog vijeća zaključena je u 22,15 sati.
KLASA: 021-05/11-01/33
URBROJ: 2163/01-03-02-11-4
Pazin, 25. svibnja 2011.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
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