
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 

 

36. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 16. ožujka 2017. godine u velikoj vijećnici 

Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati. 

 

Prisutni vijećnici: Vesna Ivančić , Mate Jurić, Serđo Rigo, Martin Čotar, Valter Žgrablić, dr.sc. 

Sandi Blagonić, Dean Velenderić, Boris Demark, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivica Franković 

(zamjenik vijećnika), Valter Milohanić, Patricia Antolović i Renato Kalac, prof. 

Odsutni vijećnici (opravdano): Vedran Ivančić. 

 

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana 

Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada, Maja 

Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Nevija Srdoč, 

pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Elvis Kliman, pročelnik 

Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj 

Službe za unutarnju reviziju, Valter Opašić, načelnik Policijske postaje Pazin, Serđo Šilić, zapovjednik 

Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Marijana Krbavac Žulić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog 

križa Pazin, Sandra Jakopec, direktorica Tvrtke APE d.o.o. Zagreb, Edi Ćus, viši stručni suradnik za 

gospodarstvo pri Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, Vinko Stihović, predsjednik 

HSU-a Pazin, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin i Mirjan 

Rimanić, novinar „Glasa Istre“.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća, Boris Demark (dalje: predsjednik Vijeća) utvrđuje da od 15 

vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 13, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 

odlučivanje te otvara rad sjednice. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ utvrđuje 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 35. sjednice Gradskog vijeća;  

2. Pitanja vijećnika; 

3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku 

obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;  

4. Prisega vijećnika;  

5. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2016. godinu; 

6. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2016. godini;  

7. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog 

križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2016. godine; 

8. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 5. 

travnja do 31. prosinca 2016. godine; 

9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; 

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog 

plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;  

11. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone 

Vrh Drazeja; 

12. Srednjoročni plan davanja koncesija na području Grada Pazina  za razdoblje od 2017. do 

2019. godine; 

13. Plan davanja koncesija na području Grada Pazina u 2017. godini; 

14. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2016. godinu; 

15. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu; 

16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu;  

17. Razrješenje i imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin. 
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Ad – 1. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ verificira Skraćeni zapisnik sa 35. 

sjednice Gradskog vijeća od 21. prosinca 2016. godine.  

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika. 

 Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanje vijećnika Deana Velenderića vezano za 

Spomen dom u Pazinu i pitanje Renata Kalca vezano za skladište opasnog otpada tvrtke 

„Ecooperativa“. 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

 Renato Kalac navodi da je pripremio dva pitanja vijećnika, od kojih je na jedno pitanje 

preduhitren, obzirom da je danas vijećnicima dostavljen odgovor na njegovo vijećničko pitanje u vezi 

tvrtke „Ecooperativa“. Sa odgovorom na pitanje je djelomično zadovoljan, jer nije odgovoreno na 

pitanje količina opasnog otpada koje se skladište u postrojenju, kao ni o načinu zbrinjavanja i razini 

opasnosti. Zna da su poduzete određene aktivnosti, a to piše i u odgovoru. Međutim, ključno nije 

rečeno, odnosno nema službenih odgovora a šire se dezinformacije  o količinama opasnog i neopasnog 

otpada. Preskočiti će pitanje vezano za tvrtku „Ecooperativa“ uz konstataciju da je djelomično 

zadovoljan dostavljenim odgovorom. 

 Zatim postavlja putanje kako slijedi (citirano): 

 „Pitanje za Gradonačelnika Grada Pazina. 

 21. lipnja 2016. godine za područje Grada Pazina Župan Istarske županije, je temeljem 

zahtjeva Grada Pazina, a s obzirom da je procijenjena šteta od tuče i poplave iznosila oko 10 miliona 

kuna, proglasio za područje Grada Pazina elementarnu nepogodu. 

 Zamoljen sam od nekolicine građana koji su prijavili štetu od ovih elementarnih nepogoda da 

pitam da li postoj ikakva šansa da se građanima koji su pretrpjeli i prijavili štetu pomogne u sanaciji 

šteta od poplave i tuče, ili će sva šteta pasti na njihova pleća. 

 Mogu li dakle ti građani računati na bilo kakvu pomoć grada, županije ili države u pokriću i 

sanaciji nastalih šteta. 

 Obrazloženje. Nepotrebno.“ 

 Serđo Rigo (citirano): 

 „Pitanja i prijedlozi za Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i 

Komisiju za promet u vezi prometne problematike u gradu Pazinu: 

 1) Zabrana prolaska kroz Pazin šleperima i kamionima sa prikolicom koji nemaju mjesto 

utovara ili istovara u samom gradu. 

 - u niti jednom gradu koji ima zaobilaznicu kamioni ne prolaze kroz strogi centra grada, jer 

svojim prolaskom ometaju i ugrožavaju promet a i uništavaju cestu, šahtove i rotore. 

 2) Zabraniti parkiranje ispod zvonika prema Kaštelu. 

 - prije se je ispod zvonika parkirao jedan do dva auta ali sada je već uobičajeno da se tu 

naparkira po 5-6 auta tako da više pješaci ne mogu od njih niti proći, a samim tim parkiranjem šteti se 

izgledu jedne od najimpozantnijih građevina koje grad ima, 

 - parkiranje onemogućiti znakom i akcijama prometnog redara ili postaviti kugle ili stupiće. 

 3) Označiti parkirna mjesta ili zone za motore. 

 - u Pazinu nema označenih parkirnih mjesta za motore tako da se motori parkiraju po svuda. I 

zato je potrebno riješiti parkirna mjesta ili zone parkiranja za motore. 

 4) Parkiranje na mjestima označenima za invalide. 

 - primijetio sam da je u zadnje vrijeme postalo uobičajeno za neke bezobrazne vozače da 

parkiraju ili se sa četiri žmigavca zaustave na parkirno mjesto za invalide. Najviše takvih prekršaja je 

na mjestima za invalide kraj male fontane. Smatram da bi prometni redar i policija više trebali raditi na 

prevenciji i kažnjavanju tih vozača. 

 5) Kontejneri za otpad u ulici Dinka Trinajstića ispred stambene zgrade. 

 - na toj poziciji stacionirano je 6 kontejnera za razni otpad, a svojim smještajem na trotoaru 

onemogućavaju prolaz pješaka i invalida, te ih je potrebno ili premjestiti iza zgrade ili oduzimanjem 

1m zelene površine maknuti sa trotoara. 
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 6) Označena parkirališna mjesta. 

 - smatram da su parkirališna mjesta preuska (215-230 cm), da su današnji automobili širi i radi 

tih uskih parkirnih mjesta je teško ulaziti u auto a radi toga dolazi do udaranja vrata i oštećivanja 

istih.“ 

- pitanja i prijedlozi proslijeđeni su Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo. 

Stjepan Gabrić postavlja pitanja za Gradonačelnika Grada Pazina (citirano): 

„1. Imaju li gradske službe saznanja u kojoj je fazi rješavanje (preseljenje) otpada bivšeg 

društva Ecooperativa d.o.o., iz prostora bivše Pazinke, te imaju li saznanja o kakvom se otpadu radi, 

postoji li evidencija zaliha, te postoji li prijetnja za zdravlje građana grada Pazina? 

 2. Nekoliko sugrađana me zamolilo da postavim vijećničko pitanje gospodinu Gradonačelniku 

u svezi skretanja vozila lijevo na benzinsku postaju „Petrol“ u smjeru Pazin – Pula. 

 Pitanje glasi: Može li Gradonačelnik sa svoje pozicije utjecati na mjerodavne da se izgradi kod 

navedene postaje treća traka za skretanje lijevo na benzinsku postaju, kako vozači ne bi bili kažnjavani 

na nepropisno skretanje? 

 Molim usmeni dogovor. 

 3. Ima li Grad ikakvih saznanja o rutama kretanja vozača motocikala (crosserima) i ima li 

ikakve mogućnosti kontrole ili ovlasti nad njima, budući voze po privatnim posjedima i uznemiravaju 

građane i uništavaju privatne parcele, a na što se građani žale?“ 

 Elvis Kliman odgovara da je u tijeku priprema materijala za sjednicu Komisije za promet, u 

sklopu koje će se razmatrati i rješavati pitanja i prijedlozi vijećnika Serđa Riga u vezi prometne 

problematike u gradu Pazinu. Dati će se očitovanje po pitanju zabrane prolaska kamiona kroz grad, a 

razmatrati će se i pitanje označavanja parkirnih mjesta za motocikle kao i pitanje širine parkirnih 

mjesta za automobile. Što se tiče kontejnera u ulici Dinka Trinajstića, u tijeku je izrada Plana 

gospodarenja otpadom u sklopu kojeg će se riješiti i taj problem. Na kraju zaključuje da je po pitanju 

prometne problematike u gradu Pazinu pokrenuto niz aktivnosti, te da će se uskoro sazvati Komisija za 

promet, o čemu će se naknadno dati informacija. 

 Renato Krulčić odgovara. 

 - štete od elementarne nepogode tuče i poplave (Renato Kalac)  koje su se dogodine 15. lipnja 

na području Grada Pazina (Trviž) – Grad Pazin je u to vrijeme po tom pitanju poduzeo niz aktivnosti i 

to: iz gradskog Proračuna osigurano je 600.000,00 kuna za sanaciju šteta na tom području, Crveni križ 

Istarske županije donirao je isušivače, zbog dotoka velikih količina vode „Usluga“ je praznila septičke 

jame, Vatrogasna zajednica ispumpavala je vodu iz poplavljenih podruma, sanirane su ceste na tom 

području a svoj doprinos dala je i Županijska uprava za ceste, kao i svi ostali subjekti koji su 

sudjelovali u sanaciji šteta radom i materijalom a Grad i financijskim sredstvima. Osim toga, dalo se i 

veliku podršku obiteljima koje su pretrpjele materijalnu štetu. Nažalost, jučer ili prekjučer od Istarske 

županije dobivena je obavijest i odluka Vlade RH, da se sve štete koje su bile prijavljene za 2015. i 

2016. godinu, a nisu obrađene u prijašnjem razdoblju, odbijaju, te da iz Proračuna RH po tom pitanju 

neće biti isplaćena niti jedna kuna. Ističe da su na području Grada Pazina bile iznimno velike štete, i to 

ne samo u kućanstvima i poljoprivredi, već i u gospodarskim subjektima, pogotovo u poduzetničkoj 

zoni Podberam. U Zaključku Vlade RH stoji da se isplata šteta od elementarnih nepogoda odbija iz 

razloga što očekuju velike štete u 2017. godini, 

 - tvrtka „Ecooperativa“ (Renato Kalac, Stjepan Gabrić) – radi se o problemu koji konstantno 

traje od 2008. godine, kada je tvrtka dobila dozvolu za rad na temelju uvjeta koji tada nisu bili važeći, 

tako da se već onda ukazivalo na određene probleme. Tvrtke koje se bave takvom djelatnošću, izuzev 

„Eccoperative“ jer ne želi govoriti o imenima tvrtki, više su nego dobro došle u našem društvu, jer 

zbrinjavaju otpad koji ni slučajno ne smije dospjeti na ilegalna odlagališta, livade, vodotoke i slično. 

Dobro je da postoje takve tvrtke i rade ali i da se odgovorno ponašaju u radu. Lokacija na području 

Pazinke nepovoljna je za rad takve tvrtke, i to zbog blizine vodotoka i zbog vodopravnih uvjeta koji su 

bili izdani za potrebe bojadisaone bivše Kemijsko–tekstilne industrije Pazinka, a nikako ne za 

skladište opasnog otpada. Konstantno se ukazivalo na taj problem i pokušalo ga se riješit na način da 

se tvrtka „Ecooperativa“ izmakne sa područja Grada Pazina, o čemu se između ostaloga, raspravljalo i 

na Gradskom vijeću. Ono što sada predstoji je ukazati odgovornima, u ovom slučaju Ministarstvu 

zaštite okoliša i energetike u čijoj je nadležnosti zbrinjavanje otpada, da tvrtka koja nema više dozvolu 

za gospodarenje otpadom (prema riječima pomoćnika ministra Ministarstva zaštite okoliša, tvrtki je 
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prošle godine istekla dozvola za rad) treba zbrinuti uskladišteni otpad. Po tom je pitanju zatražen 

sastanak sa ministrom Dobrovićem (nada se što skorijem sastanku) kako bi se Ministru ukazalo na 

problematiku uskladištenog otpada tvrtke „Ecooperativa“ na području Pazinke, jer je istog potrebno 

hitno zbrinut a troškove zbrinjavanja otpada naplatiti u stečajnom postupku od vlasnika otpada. To je 

ono što je zakonski dozvoljeno i ono što očekujemo da će poduzeti nadležno Ministarstvo. Na nama je 

da ukazujemo na navedenu problematiku i da budemo uporni da nas Ministar primi na sastanak što 

prije. Dopis je upućen i zastupnicima u Hrvatskom saboru da i oni na neki način mobiliziraju sve one  

koji su zainteresirani za očuvanje vode, prirode i okoliša i to ne samo u Pazinu već i u cijeloj Istarskoj 

županiji, jer činjenica je da se zaštitom vode Pazinštine štite izvorišta pitke vode južne Istre, 

 - skretanje vozila ulijevo na benzinsku postaju „Petrol“ u smjeru Pazin – Pula (Stjepan Gabrić) 

– radi se o državnoj cesti tako da je rješavanje toga problema u nadležnosti Hrvatskih cesta. To je 

jedan od glavnih ulaza u grad i poznato je što se događa na tom dijelu prometnice. Benzinska postaja 

vjerojatno ima sve potrebne i valjane dozvole za rad. Prema njegovom saznanju (ako se ne vara), 

problem je blizina kružnog toga, tako da bi se kod potencijalnog skretanja trebalo izgraditi lijevi 

skretač, za što treba osigurati sredstva iz državnog proračuna ili iz nekih drugih izvora, i na taj način 

osigurati nesmetan promet vozila na tom dijelu prometnice. Po tom se pitanju dosta kontaktiralo i 

„Petrol“ i Hrvatske ceste a to će se raditi i ubuduće, 

 - kretanje vozača motocikala - cossera (Stjepan Gabrić) – uz bicikliste, motoristi su drugi 

vjesnici proljeća u Istarskoj županiji. Navedene aktivnosti su dosta izražene u ovom dijelu godine i ne 

opravdavaju se. Promet se odvija i po nerazvrstanim cestama, tako da je vrlo teško kontrolirati kada 

nesavjesni vozač motora skrene sa ceste i vozi po privatnim parcelama. Smatra da je to dosta izražen 

problem, pogotovo u unutrašnjosti Istre i da će se pokušati sa svim relevantnim čimbenicima u turizmu 

(MUP i svi oni koji su uključeni u stvaranju sigurnih uvjeta za život) pronaći adekvatno rješenje, što bi 

se moglo okarakterizirati sa u budućnosti jednom stazom takvoga tipa, gdje bi se moglo ponuditi i 

moto-turistima da uživaju u unutrašnjosti Istre ali da ne narušavaju privatne površine, 

 - širina parkirnih mjesta (Serđo Rigo) – za nekoliko dana će se u Muntriljskoj ulici zamijeniti 

asfaltni sloj a samim time iscrtati će se i nova parkirna mjesta, pa će se u tom kontekstu vjerojatno 

zadovoljiti i potrebe za parkiranjem širih automobila. 

Martin Čotar komentira odgovor Vlade RH, koji ako je dobro razumio, govori da Vlada neće 

financirati zahtjeve za odštetom koja je nastala uslijed teških vremenskih uvjeta u protekle dvije 

godine, s obrazloženjem da će u 2017. vjerojatno (po njima) biti opet meteorološke neprilike. Moli 

Gradonačelnika da pojasni da li je to stvarno takav odgovor dala Vlada. Pita se da li to onda znači da 

se Vladu može pitati za dobitak na lotu (ako očekuju…)? Ako je to stvarno odgovor Vlade za tako 

nešto, onda je to po njemu totalna nebuloza, to graniči sa vudu magijom. Postavlja pitanje da li to onda 

znači da ljudi koji se bave poljoprivredom mogu ne uplatiti doprinose ili PDV-e jer očekuju lošu 

sezonu zbog vremenskih nepogoda? Ovo je krajnje neumjestan i nevjerojatan odgovor Vlade. Zatim 

pita da li možda Županija ili Grad imaju kakve odgovore na tu temu ili da li se planiraju kakve 

reakcije, na čemu će to ostati? 

 Renato Krulčić čita odgovor Vlade – Državno povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda. Zaključak sa sjednice od 15. veljače 2017., točka 2. glasi (citirano): „Zbog ograničenih 

redovnih sredstava u 2017. godini, te najave većih šteta u 2017. godini, odbijaju se svi neriješeni 

zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za štete nastale u 2015. i 2016. godini.“ 

 

Ad – 3. 

 Vijeće prima na znanje Izvještaj Mandatno-verifikacione komisije temeljem kojeg se utvrđuje 

Odluka o mirovanju vijećničkog mandata vijećniku Ivanu Bubiću i početku obnašanja vijećničke 

dužnosti zamjenika vijećnika Ivice Frankovića. 

 

Ad – 4. 

 Vijećnik Gradskog vijeća Grada Pazina Ivica Franković daje usmenu i pismenu Prisegu za 

člana Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 

 Nakon davanja Prisege vijećnika, predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 14 

vijećnika. 
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 Ad – 5. 

 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANJIM“ donosi 

Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2016. godinu 

Broj 511-08-26/1-9/1-16 od 23. siječnja 2017., uz konstataciju da je sigurnosno stanje na području 

Grada Pazina zadovoljavajuće. 

Ad – 6. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 14. ožujka 2017. razmatrao je 

Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2016. godini, te 

predlaže Vijeću da istog prihvati bez primjedbi. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2016. godini Broj: 7-

4/2017. od 31. siječnja 2017. godine. 

 

Ad – 7. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 14. ožujka 2017. razmatrao je Izvješće o 

radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju 

od 1.1. do 31.12.2016. godine, te predlaže Vijeću da istog prihvati bez primjedbi. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća 

o radu i Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u 

razdoblju od 1.1. do 31.12.2016. godine u tekstu kako ih je dostavila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću 

predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 21. veljače 2017. godine. 

 

Ad – 8. 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 14. ožujka 2017. razmatrao je Izvještaj o 

radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 5. travnja do 31. prosinca 

2016. godine, te predlaže Vijeću da istog prihvati bez primjedbi. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvještaja o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 5. travnja do 

31. prosinca 2016. godine KLASA: 550-01/16-01/41, URBROJ: 2163/01-05-05-17-43 od 10. veljače 

2017. godine. 

  

Ad – 9. 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 13. ožujka 2107. i Odbor za 

gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 14. ožujka 2017. razmatrali su prijedlog Odluke o 

prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvate u predloženom 

tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o prodaji nekretnina u 

vlasništvu Grada Pazina. 

 

Ad – 10. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i 

zaštitu okoliša na sjednicama održanim 13. ožujka 2017. razmatrali su prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ 

Pazin, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna  Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ 

Pazin. 

 

Ad – 11. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i 

zaštitu okoliša na sjednicama održanim 13. ožujka 2017. razmatrali su prijedlog Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Vrh Drazeja, te predlažu Vijeću da istu 

prihvati u predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Vrh Drazeja. 
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Ad – 12. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i 

zaštitu okoliša na sjednicama održanim 13. ožujka 2017. razmatrali su Srednjoročni plan davanja 

koncesija na području Grada Pazina za razdoblje od 2017. do 2019. godine, te predlažu Vijeću da istog 

prihvati u predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Srednjoročni plan davanja 

koncesija na području Grada Pazina  za razdoblje od 2017. do 2019. godine. 

 

Ad – 13. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i 

zaštitu okoliša na sjednicama održanim 13. ožujka 2017. razmatrali su Plan davanja koncesija na 

području Grada Pazina u 2017. godini, te predlažu Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Plan davanja koncesija na 

području Grada Pazina u 2017. godini. 

 

Ad – 14. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ usvaja Izvještaj o stanju sustava civilne 

zaštite na području Grada Pazina za 2016. godinu. 

 

Ad – 15. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu. 

 

Ad – 16. 

Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. razmatrala je prijedlog 

Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu, te predlaže Vijeću da istu prihvati s prijedlogom da se u 

Povjerenstvo imenuju: 1. Silvio Matić, Lovrin 80B, Pazin, za predsjednika, 2. Klaudio Sinković, 

Maršeti 14A, Pazin, za člana i 3. Zdenko Paulišić, Zarečje 39, Pazin, za člana. 

 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o osnivanju i 

imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Gradu 

Pazinu. 

 

Ad – 17. 

Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. razmatrala je prijedlog 

Rješenja o razrješenju i imenovanju jednog (1) člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira 

Nazora Pazin, te predlaže Vijeću da istog prihvati s prijedlogom da se Renato Kalac, iz Pazina, Kuhari 

9e, Bertoši, razriješi dužnosti člana Školskog odbora na osobni zahtjev a da se umjesto njega za 

članicu Školskog odbora iz reda osnivača Grada Pazina imenuje Tamara Lakoseljac Benčić, iz Pazina, 

Jurja Dobrile 7. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Rješenje o razrješenju i 

imenovanju jednog (1) člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin. 

 

 

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća 

zaključuje rad sjednice u 20,00 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/05 

URBROJ: 2163/01-03-02-17-3 

Pazin, 16. ožujka 2017. 

                      

         Predsjednik  

                          Gradskog vijeća 

                        Boris Demark, v.r. 


