
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 

 

2. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 25. srpnja 2017. godine u velikoj vijećnici 

Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati. 

 

Prisutni izabrani vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić, 

Marko Breščić, Danijel Lušić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić, Željko Legović, Ivica 

Franković, Anamarija Kurelić, Boris Demark, Suzana Jašić, Dean Velenderić i Valter Milohanić. 

 

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, Valerio Drandić, ovlaštenik Župana Istarske županije, Darko Jakac, član 

Uprave VSI – Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Djećjeg vrtića 

„Olga Ban“ Pazin, Denis Visintin, zamjenik ravnateljice Muzeja Grada Pazina, Darko Tumpić, 

ravnatelj Učilišta i Vlasta Pernić, voditeljica računovodstva Učilišta, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske 

knjižnice Pazin, Vinko Stihović, predsjednik HSU-a Pazin, Davor Šišović, novinar „Glasa Istre“.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) utvrđuje da od 15 

vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 15, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 

odlučivanje te otvara rad sjednice.  

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ utvrđuje izmijenjeni dnevni red (dodaje 

se točka 22. koja glasi “Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornice za 

područje Grada Pazina i  Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 

Tinjan.“) kako slijedi 

 

D N E V N I   R E D 

 

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

2. Pitanja vijećnika; 

3. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav 

Istre - Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet; 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata 

sredstava u proračun Istarske županije izgradnju Županijskog centra za gospodarenje 

otpadom „Kaštijun“;  

5. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2016. godini; 

6. Izvješće o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2016. godinu; 

7. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2016. godinu; 

8. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2016. godinu; 

9. Programsko izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2016. godinu; 

10. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017. - 

2021.; 

11. Prijedlog Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada 

Pazina;  
12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2016. godinu; 

13. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; 

14. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

Grada Pazina; 

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

Grada Pazina; 

16. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina; 

17. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina;  
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18. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“; 

19. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog 

plana „Centar – Jug“ Pazin; 

20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od lipnja do 

prosinca 2017. godine; 

21. Prijedlog rješenja o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina; 

22. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornice za područje Grada 

Pazina i  Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 

Tinjan. 

 

 

 

Ad – 1. 

 Dean Velenderić daje napomenu kao bi Skraćeni zapisnik trebao biti odražaj stvarnih  

događanja na sjednici Vijeća. U Skraćenom zapisniku sa prošle sjednice nisu navedene neka stvari, 

kao npr. nije navedeno da su pristigla dva prijedloga za izbor komisija. Moli da se ubuduće vodi 

računa o takvim stvarima. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ verificira Skraćeni zapisnik sa 1. 

konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća od 14. lipnja 2017. godine. 

  

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika. 

Vijećnicima je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika Borisa Demarka vezano za sastav i 

realizaciju zadatak Koordinacijskog odbora za provedbu Strategije razvoja Grada Pazina. 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

  

Dean Velenderić (citirano): 

 „1. Pitanje za Zorana Slokovića:  

Ima li prepreke da dnevni red sjednica Gradskoga vijeća Pazina sadrži maksimalno 15 točaka 

kako bismo se mogli kvalitetnije pripremati sa sjednice? 

Obrazloženje:  

Dnevni red za 2. sjednicu Gradskoga vijeće sadrži 21. točku, od kojih njih 19. sadrži 

materijale od ukupno 549 (551) strana/e. U idealnoj situaciji, materijale je potrebno iščitati, ponekad i 

više puta, proširiti informacije, pripremiti se za raspravu. K tome, potrebno je pripremiti se i za točku 

2.,  pitanja vijećnika, koja također iziskuje sličan proces pripreme.  

Smatram da takva količina materijala, kao i toliki broj točaka onemogućavaju kvalitetnu 

pripremu, fokusirani rad i stvarni utjecaj Gradskoga vijeća.  

Predlažem da dnevni red sadrži maksimalno 15 točaka te da se sjednice po potrebi održavaju 

češće. 

 2. Kada će se u Gradu Pazinu prikupiti, i na odgovarajući način, putem službene web stranice 

Grada učiniti dostupnima javnosti cjeloviti podaci o nekretninama u vlasništvu Grada Pazina 

(građevinsko i drugo zemljište, stambeni objekti, garaže i poslovni prostori)? 

 Obrazloženje: 

 Objavljivanje ove vrste podataka uobičajena je praksa uspješnih gradova u našem okruženju i 

na teritoriju Republike Hrvatske kojom se potencijalnim investitorima izravno pomaže u prikupljanju 

informacija o mogućnostima pokretanja neke gospodarske aktivnosti, što ujedno za Grad znači i nove 

investicije i nova radna mjesta. 

 Skupljeni podaci, i na odgovarajući način grafički prikazani također bi bili dobra podloga u 

planiranju daljnjeg razvoja Grada i kreiranju prostorno planske dokumentacije. 

 Pored toga, svjedoci smo zapuštanja pojedinih nekretnina u gradskom vlasništvu do te mjere, 

da se u pitanje dovodi i sigurnost naših građana, djece i prolaznika, sa svim posljedicama koje to sa 

sobom nosi. Jedan primjer je i bivša škola u Čerišnjevici, koja je u proteklih desetak godina 

opustošena i zapuštena do te mjere da je pravo čudo da dosad nitko nije stradao (srušen visoki kameni 

vanjski zid i urušeno krovište objekta). Može li se pronaći neka isprika da se čitavo ovo vrijeme nije 



 3 

pronašlo nešto vremena i novaca da se barem zapriječi ulazak u objekt koji prijeti potpunim 

urušavanjem. Uzgred, škola je (nekad bila) ispunjena namještajem koji je zasigurno imao svoju 

vrijednost i predstavljao dio povijesti obrazovanja na ovim našim prostorima. 

 Pitanje je upućeno Gradonačelniku Renatu Krulčiću. Odgovor se traži u pisanom obliku i roku 

utvrđenom člankom 84. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina.“ 

- pitanje proslijeđeno Uredu Grada. 

 „3. Zanima me tko je odgovoran što su se dana 24.07.2017. g. sa nebodera u ulici Jurja 

Dobrile 7, na kojem se izvode radovi energetske učinkovitosti / obnova fasade, odlomile velike limene 

ploče sa vrha nebodera i iste počele padati po ljudima i imovini u ulici? Ističem kako samo pukom 

srećom nitko nije stradao i nije nastala imovinska šteta. Zanima me da li su u takvim slučajevima 

osigurani ljudi i imovina te tko je odgovoran za takve propuste? Zašto nadzorno tijelo nije utvrdilo 

navedene nedostatke i spriječilo padanje navedenih limenih ploča? 

 Pitanje je upućeno Gradonačelniku Renatu Krulčiću.“ 

 

 Suzana Jašić (citirano): 

 „1. Pitanje za pročelnika Elvisa Klimana. 

Ima li prepreka da se popis nekretnina u vlasništvu Grada Pazina ne objavi javno na web 

stranicama Grada Pazina? 

Obrazloženje:   

Sve je veći broj gradova i općina koje popis nekretnina u svome vlasništvu objavljuju 

transparentno na svojim web stranicama, a ova vrsta informacije ujedno potpada pod stavak 10.  

Zakona o pravu na pristup informacijama koji govori o obavezama tijela javne vlasti da objavljuju 

informacije.  

Objavom popisa nekretnina u vlasništvu Grada Pazina podigla bi se razina transparentnosti 

koju Grad Pazin često ističe kao jedan od principa svog rada, povećala bi se informiranost javnosti te 

njihovo povjerenje u rad Grada Pazina.“ 

- pitanje proslijeđeno Uredu Grada. 

 „2. Pitanje za gradonačelnika Renata Krulčića:   

Možete li nas upoznati sa sastavom Koordinacijskog vijeća za praćenje izrade i provedbe 

Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu koje se sastoji od 14 članova, s razlozima 

neuključivanja šire zainteresirane javnosti u fokus grupe održane prošloga tjedna te ima li kakvih 

prepreka da vijećnike i vijećnice Grada Pazina o takvim razvojnim projektima i vezanim događajima u 

budućnosti barem informirate?  

Obrazloženje:  

Prema člancima objavljenima na Pazin.hr od 19. srpnja te na iPazinu 20. srpnja 2017. godine, 

Grad Pazin pokrenuo je izradu Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu za razdoblje od 

2018. do 2023. godine. Plan se izrađuje kako bi se utvrdio budući smjer razvoja i modeli upravljanja 

pojedinim prostorima, a koji bi uključivao i procjenu problema vezanih uz pravnu zaštitu, imovinske 

odnose, građevinsko stanje i stanje infrastrukture, prostorno planiranje, promet, upravljanje 

posjetiteljima, prezentaciju povijesno-kulturnih vrijednosti te ostale bitne aspekte očuvanja i 

unapređenja stanja u starogradskoj jezgri Pazina. Voditelj izrade Plana je tvrtka Urbanex d.o.o. iz 

Zagreba čije zadatke na izradi Plana upravljanja prati Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i 

provedbe Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu.  

S obzirom da kao vijećnici i vijećnice Grada Pazina o tom projektu i njegovom početku 

saznajemo s gore spomenutih web stranica, i to praktički na sam dan održavanja fokus grupa koje, 

sudeći prema odazivu, nisu bile najbolje isplanirane, bilo bi zanimljivo čuti zbog čega fokus grupe 

nisu bile otvorene, odnosno oglašene za zainteresiranu javnost, budući da nema razloga da o tako 

važnom razvojnom dokumentu razgovaraju samo vlasnici nekretnina na Buraju i stručnjaci. S obzirom 

da ste nam otvorili gradske mailove i nabavili tablete, doista nema prepreke da nam dostavljate pozive 

ili barem informacije o važnijim razvojnim aktivnostima. Sama sam u posljednji čas saznala za to i 

došla na fokus grupu za stanovništvu pa nas je bilo dvoje, a naknadno mi je nekoliko aktivnih osoba u 

političkom i aktivističkom životu Pazina potvrdilo da su bile zainteresirane za sudjelovanje, ali da nisu 

znale da se fokus grupe održavaju.  

- pitanje proslijeđeno Uredu Grada.  
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 „3. Pitanje za pročelnika Elvisa Klimana: 

U više navrata građani i građanke Saše Šantela preko „Pazi(n), proračuna!“ tražili su 

postavljanje ležećih policajaca kako bi se promet ulicom usporio te uređenje kutka u kojem bi djeca i 

roditelji mogli provoditi slobodno vrijeme družeći se. Molim g. Klimana za odgovor u kojoj su fazi 

ovi zahtjevi.  

Obrazloženje:  

Dolazim iz ulice Saše Šantela, jedne od rijetkih ulica u Pazinu koja već nekoliko godina živi 

baby boom. U jednom kraku te ulice živi između 25 i 30 djece u dobi od nulte do 14. godine. Roditelji 

i mala djeca borave, igraju se i druže na zidiću ispod stabla pored parkirališta, nešto veća djeca igraju 

se na ulici, iako je u ulici živ promet, a bez prometne signalizacije, odnosno, ležećih policajaca koji bi 

mogli malo usporiti automobile.  

Ulica nema sadržaja za djecu, a prvo javno dječje igralište opremljeno spravama nalazi se na Dršćevki 

preko puta crvenih zgrada što nije blizu, ni adekvatno, s obzirom na prometnu ulicu Dršćevke koju 

djeca trebaju prelaziti. 

U više navrata građani Saše Šantela tražili su ležeće policajce kako bi se promet ulicom 

usporio te uređenje kutka u kojem bi djeca i roditelji mogli provodio slobodno vrijeme družeći se. 

Molim odgovor u kojoj su fazi ovi zahtjevi.“  

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno planiranje i graditeljstvo. 

 

 Valter Žgrablić (citirano): 

 „1. Sigurnost od požara na području Grada Pazina – razgranatost hidranata i slično? 

  2. Postavljanje znakova sa natpisima Grada Pazina na administrativnim granicama Grada?“ 

 

 Boris Demark (citirano): 

 „1. Kroz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu o kojem ćemo 

večeras raspravljati iskazan je manjak prihoda Grada u proteklom razdoblju u iznosu od 4.422.023,00 

kune. Kakvo je stanje na računu Grada Pazina, odnosno koliko je manjak na dan 14. lipnja 2017. 

godine, kada je održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, a što možemo uzeti 

kao polaznu osnovicu u našem budućem radu. 

Obrazloženje: 

Krajem zime i s početkom proljeća 2017. godine u značajnoj su mjeri intenzivirani svekoliki 

radovi na području grada i svih mjesnih odbora. Kako je, gledajući sa aspekta posebnog dijela 

proračuna Grada Pazina za 2016. godinu, u obliku i obimu kako gaje krajem 2015. godine donio raniji 

saziv Gradskog vijeća Grada Pazina, (a riječ je o planu od 95.150.874,62 kn), došlo do značajnog 

smanjenja plana, koji je u konačnici realiziran u neznatno više od 2/3 (konkretno, sa 68,08%), tražim 

da se vijećnicama i vijećnicima dostave podaci o stanju duga Grada, na dan 14. lipnja 2017. godine, te 

posebno dugovanja prema gradskom komunalnom poduzeću USLUGA d.o.o. za obavljanje 

komunalnih djelatnosti. 

Pitanje je upućeno Gradonačelniku Renatu Krulčiću. Odgovor se traži u pisanom obliku i roku 

utvrđenom člankom 84. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina.“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun. 

„2. Da li u ustanovama kojima je osnivač Grad Pazin ili Gradskim tvrtkama i poduzećima 

postoje radna mjesta ili bolje rečeno zaposlenici čiji je radni odnos reguliran tzv. „menadžerskim 

ugovorima'', kojima se u slučaju otkaza ugovora o radu ili prestanka radog odnosa utvrđuju 

„otpremnine ili naknade", te da li pojedini radnici (u pravilu na rukovodećim funkcijama) koriste neka 

od prava koja nisu regulirana temeljnim kolektivnim u govorom ili granskim ugovorom za pojedinu 

djelatnost (korištenje službenih vozila izvan radnoga vremena i mimo potreba radnog mjesta, 

korištenje kartica za bezgotovinsko plaćanje i slično)" 

Obrazloženje: 

S obzirom na složeno okruženje u kojem se Grad Pazin danas nalazi, a tu prvenstveno mislim 

na gospodarsku situaciju, kontinuirano zaostajanje u odnosu na gradove, pa čak i općine u našem 

okruženju, te ciljeve koji su postavljeni pred nas tijekom predizborne kampanje, a koji će zasigurno 

naći svoje mjesto u Proračunu Grada Pazina za 2018. godinu, bio bi red da se, prije novih zaduživanja 

i dodatnog opterećenja Gradskog proračuna (čitaj: građana Grada Pazina) najprije „uredi naše 

dvorište". U tom smislu potrebno je utvrditi „proračunske rupe", mjesta moguće uštede, te svakako 
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otkloniti nepotrebne, ako hoćete nepravedne i nepoštene troškove, kako u gradskoj upravi, tako i u 

gradskim ustanovama, poduzećima i tvrtkama. Gradska imovina je imovina Grada, odnosno njegovih 

građanki i građana, a gradski službenici (u najširem smislu tog značenja) trebaju biti u službi njihovih 

interesa. Ujedno tražim da se svi takvi ugovori, odnosno službeni akti kojima se regulira neka od tih 

„povlastica" predoče gradskim vijećnicama i vijećnicima na idućoj sjednici Gradskog vijeća. 

Pitanje je upućeno Gradonačelniku Renatu Krulčiću. Odgovor se traži u pisanom obliku i roku 

utvrđenom člankom 84. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina.“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun. 

„3. Pitanje za gradonačelnika Renata Krulčića. 

Kakav je stav gradonačelnika Grada Pazina, Renata Krulčića, o istrazi koja se od strane 

Općinskog državnog odvjetništva iz Pule provodi nad šestoricom hrvatskih državljana, među kojima 

su dvojica čelnih osoba komunalnog sustava Pazina koje su ujedno dvojica čelnih osoba IDS-a u 

svojim lokalnim zajednicama, Dragan Šipraka i Elvis Kliman, zbog sumnje da su počinili kazneno 

djelo prevare i krivotvorenja službene isprave; te kako se gradonačelnik misli postaviti u slučaju da 

osumnjičeni budu proglašeni krivima?  

Obrazloženje: 

U drugoj polovici lipnja (točnije 23. lipnja 2017.) više je nacionalnih, pa onda i lokalnih 

medija izvijestilo o provođenju istrage od strane Općinskog državnog odvjetništva iz Pule zbog 

krivotvorenja isprava, ali i sumnje da su šestorica hrvatskih državljana počinila kazneno djelo prevare 

iz članka 236., stavka 1. i 2. Kaznenog zakona. Riječ je o osobama koje rade ili obnašaju funkcije u 

poduzeću „Vladimir Gortan“ iz Pazina, komunalnom poduzeću „Usluga“ iz Pazina te Gradu Pazinu. 

Konkretnije, istražuje ih se zbog sumnje da su sudjelovali, a možda i organizirano izvlačili novac iz 

pazinskog poduzeća Vladimir Gortan d.d., u iznosu od 140 tisuća kuna i to za građevinske radove na 

objektu Pasaj koji, navodno, nikad nisu odrađeni, tijekom 2008. godine. Slučaj je prvotno bio vođen 

na Županijskom državnom odvjetništvu, i to zbog sumnji da je navedena šestorka počinila kazneno 

djelo zlouporabe položaja, a kasnije je slučaj predan Općinskom državnom odvjetništvu u Puli, uz 

promjenu kvalifikacije kaznenog djela u prevaru i krivotvorenje službene isprave te ih se sad istražuje 

zbog mogućeg pribavljana protupravne imovinske koristi uz pomoć lažnog prikazivanja ili 

dovođenjem u zabludu. U slučaju da se doista dokaže stjecanje imovinske koristi, zakon u takvim 

slučajevima predviđa kaznu zatvora od jedne do osam godina.  

S obzirom da se među šestoricom optuženih nalaze dvije ključne osobe u komunalnoj 

infrastrukturi Pazin, a riječ je i o čelnim ljudima IDS-a u svojim zajednicama, javnost zanima u kojoj 

je fazi proces, kako ga gradonačelnik Grada Pazina komentira te kako se misli postaviti u slučaju da 

osumnjičenici budu proglašeni krivima.“ 

 

 Zoran Sloković odgovara: 

- dnevni red sjednice Gradskog vijeća (Dean Velenderić) – ne postoji Poslovnička prepreka da 

li će na sjednici Vijeća biti jedna ili sto točaka dnevnoga reda. Nastoji se pronaći balans između 

potrebe raspravljanja broja točaka dnevnoga reda i organizacije rada, i to na način da se stigne na 

vrijeme i kvalitetno pripremiti materijale a isto tako da se i vijećnicima omogući kvalitetna rasprava o 

istima. Činjenica je da je na ovoj sjednici Vijeća (vjerojatno će biti i na slijedećoj) relativno velik broj 

točaka dnevnoga reda i to djelom zbog toga što se zbog održavanja izbora nisu održale dvije sjednice 

Vijeća. Sve točke koje se odnose na izvještaje o trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pazina 

(uključujući i slijedeću sjednicu Vijeća) sigurno bi bile raspravljane u mjesecu travnju ili svibnju da 

nije bilo izbora, tako da bi današnja sjednica Vijeća imala manji broj točaka. Ponekad se dogodi 

situacija da neke točke „ulete“ kao hitne a ponekad se dogode neke stvari koje nisu u našoj kontroli. 

Uglavnom, nastoji se broj točaka dnevnoga reda svesti na neki normalan broj. Isto tako je činjenica, a 

to vijećnici sa dužim stažom znaju, da su nekad materijali imali znatno manji broj stranica. Naprimjer, 

Proračun ili izvještaj o Proračunu, nekad su se ti matreijali donosili na petini današnjeg obujma ili čak 

manje. Međutim, promjenom zakonske regulative, dokumenti se moraju donositi u određenom obliku i 

sadržaju, pa će npr. Proračun imati oko 200 stranica, izvještaj o Proračunu preko 100 stranica i slično, 

tako da se po tom pitanju ne može ništa učiniti, 

- Koordinacijsko vijeće za praćenje izrade i provedbe Plana upravljanja starom gradskom 

jezgrom u Pazinu (Suzana Jašić) – sastav Koordinacijskog vijeća je slijedeći: Gradonačelnik, 

predsjednik; Valter Milohanić, predstavnik Gradskog vijeća; pročelnici gradske uprave; direktorica 
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Turističke zajednice; Ranka Šepić, savjetnica za provođenje projekta, zadužena za provođenje projekta 

KulTourSpirit; predstavnici pojedinih interesnih skupina – Nevenka Šuran Marinčić, predstavnica 

Konzervatorskog odjela, Sabina Panđić i Luka Labinja, predstavnici privatnog sektora, Nada Putinja, 

predstavnik Civilnog društva, Denis Visintin, predstavnik javnih ustanova i Dora Rizvić, tajnica. 

Sastav fokus grupa i sastav Koordinacijskog vijeća izrađeni su u skladu sa preporukama izrađivača 

Plana. Činjenica je, da je konkretno na fokus grupi stanara došlo do slabog odaziva. Namjera je da se 

slijedeći sastanak organizira na drugačiji način, kako bi se privukao što veći broj građana. Obavijest je 

bila objavljena u smislu obavještavanja da se počelo sa izradom Plana, a o samom Planu odnosno 

projektu bilo je izvještavano u više navrata, npr. putem Gradskog vijeća kroz donošenje Proračuna, 

putem prezentacije o radu gradske uprave i slično, što znači da se o izradi Plana dosta govorilo. 

- objava popisa nekretnina u vlasništvu Grada Pazina (Dean Velenderić i Suzana Jašić) – ne 

postoji zakonska prepreka o objavi popisa nekretnina. U tijeku je izrada jednog takvog registra. Na 

web stranici Grada postoji ikona Gis Grada Pazina na kojoj su za sada objavljeni doneseni prostorni 

planovi. Radi se o platformi koja omogućava unos velikog broja podataka. Između ostalih podataka 

koji će biti uneseni na web, a koji će biti jednostavni, pregledni i vizualno lako za utvrditi, biti će i 

nekretnine u vlasništvu Grada Pazina zajedno sa pripadajućim atributima (da li su nekretnine u 

namjeni ili nisu, da li su za prodaju, da li su u  zakupu, da li se radi o socijalnom stanu ili poslovnom 

prostoru i sl.)  tako da će sve informacije biti dostupne na jednom mjestu i to je već u izradi. Postupak 

unosa podataka donekle otežava i činjenica da se radi o velikoj količini podataka. Osim toga, problem 

su i dvostruke izmjere katastarskih čestica i ograničeno zapošljavanje mladih osoba putem poticaja za 

zapošljavanje, na koje se računalo da će sudjelovati u procesu unosa podataka na web. Zbog  svega 

navedenoga, malo će bit usporen proces unosa podataka ali sve će se to riješiti kroz nekoliko mjeseci. 

 

 Elvis Kliman odgovara: 

- vezano za popis nekretnina u vlasništvu Grada Pazina nadovezuje se na izlaganje Zorana 

Slokovića, te navodi da je na web stranici Grada po svim poduzetničkim zonama navedeno i 

vlasništvo Grada Pazina, 

- „ležeći policajci“ u ulici Saše Šantela (Suzana Jašić) – na ovo pitanje dostaviti će pisani 

odgovor. Izražava žaljenje što još nije realizirano postavljanje „ležećih policajaca“, obzirom da je 

realizacija bila planirana putem malih komunalnih akcija. Od utvrđenih 41 malih komunalnih akcija, 

realizirano je njih 39 a jedna nerealizirana je upravo ova. Poznato je da su se stanari zgrade gdje su 

trebali biti postavljeni „ležeći policajci“ na neki način pobunili, pozvali su predsjednicu Mjesnog 

odbora, ali sve je to riješeno i biti će realizirano. Sazvati će se Komisija za promet da još jednom 

razmotri prometnu problematiku a prethodna mišljenja ranijih Komisija bila su da na tom području 

nema potrebe da se postave „ležeći poliocajci“, 

 - padanje limenih ploča sa nebodera (Dean Velenderić) – to je problem kojeg treba rješavati sa 

sudionicima u izgradnji – investitorom (Pazin d.o.o.), izvođačima radova i nadzorom. Poznato je kako 

se osigurava gradilište, postoji koordinator zaštite na radu, postoji elaborat zaštite na radu i slično. U 

dokumentaciji za nadmetanje sigurno je dana garancija za dobro izvršenje posla i polica osiguranja, 

- razgranatost hidranata na području Grada Pazina (Valter Žgrablić) – Grad čini sve i vodi 

računa o razgranatosti hidranata na području Grada (neki dan je postavljen hidrant u Lindaru) i u 

stalnom je kontaktu sa Istarskim vodovodom po tom pitanju, 

 - postavljanje znakova sa natpisima Grad Pazin (Valter Žgrablić) – u suradnji sa Turističkom 

zajednicom, u tijeku je postavljanje znakova sa natpisom Grad Pazin na administrativne granice 

Grada. Za očekivati je skoru realizaciju postavljanja znakova, 

 - natpisi u novinama o provođenju istrage kaznenog djela prevare (Boris Demark) – da, u 

novinama piše da se provodi istraga protiv šest hrvatskih državljana, između ostaloga, istraga se 

provodi i protiv njega. Ono što se njemu dogodilo, može se dogoditi baš svakome. U tvrtki Vladimir 

Gortan radio je 15 godina, radio je sa jako puno ljudi i nikoga nije prevario, svi znaju kako on 

postupa. Ako su nekog prevarili, ako su prevarili Vladimir Gortan (dvojica osumnjičenih još tamo 

rade na vodećim funkcijama) pita se zašto taj Vladimir Gortan nije ništa poduzeo spram tih osoba i 

zašto nije dao mogućnost da ih svih netko nešto pita o tome? Ne može ništa govoriti o tome, jer to ne 

bi bilo u redu. Međutim, ponovno ističe da ih nitko nikad nije ništa pitao (da li su nešto prešutjeli…) 

On je tada vodio pravne poslove. Zna se što je građevina, što je građevinska knjiga i tko ju ovjerava, te 

tko je odgovorna osoba na gradilištu. On je bio i član Uprave, možda je poslije toga došlo do greške 
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(tada je bio odgovorna osoba). Drugi slučaj je čovjek koji je bio pomoćnik šefa gradilišta, bez ikakvih 

odgovornosti. Pitali su i molili – tražili objašnjenje - zbog čega, što i kako? Rado bi svima pokazao sve 

te materijale i njihovo očitovanje gdje su molili da ih se sasluša i da se na kraju pita i odgovornu osobu 

kako su oni mogli izvršit pronevjeru (jer je netko nešto prešutio??? – trebalo je onda pitat)? Činjenica 

je da to piše u novinama kako je rekao gospodin Demark. Zatim ističe da on nije čelni čovjek IDS-a u 

svojoj jedinici. On je iz Žminja, niti je vijećnik, niti je u predsjedništvu niti je ništa – nije član 

nikakvog tijela. 

  

Maja Stranić Grah vezano za pitanje vijećnika Borisa Demarka u vezi izvršenja Proračuna 

navodi da će djelomično dati usmeni odgovor, a pismeno će dati odgovor u cijelosti. Traže se podaci o 

realizaciji Proračuna do 14.6.2017. godine. Grad ima podatke o realizaciji Proračuna do 30.6.2017., 

budući da se do tog datuma izrađuju financijski izvještaji. Do 30.6. 2017. Grad je u suficitu u iznosu 

od 2.174.000,00 kuna. Većina rashoda događa se u drugom dijelu godine, tako da godina vjerojatno 

neće završiti sa tim suficitom, ali kao što je već rečeno, u prvom dijelu godine plus je od 2.174.000,00 

kuna. Što se tiče ostalih obaveza, isto postoje podaci do 30.6. (u ovom trenutku nema podataka do 

14.6. ali će se u pisanom odgovoru dostavit podaci do traženog datuma) - ukupno dospjele obaveze se 

smanjuju (trenutno nema podataka za svako trgovačko društvo posebno). Uspoređujući podatke, 

dospjele obaveze sa 30.6.2017. iznose 4.067.000,00 kuna dok su iste obaveze sa datumom 30.6.2016. 

iznosile 4.438.000,00 kuna, što znači oko 400.000,00 kuna manje dospjelih obaveza u odnosu na isti 

period prošle godine. 

 

 Renato Krulčić navodi da su više-manje dani odgovori na pitanja vijećnika, a one odgovore 

koje treba dostaviti pismeno, to će se učiniti u roku kako je to propisano Poslovnikom Gradskog 

vijeća. 

 Zatim se očituje na pitanje vijećnika Borisa Demarka vezano za provođenja istrage nad 

šestoricom hrvatskih državljana. Ističe da vjerojatno saznanja o tim aktivnostima i istragama imaju iz 

medija, i da on i vijećnika Demark raspolažu istim informacijama. U slučaju bilo kakvih točnosti tih 

navoda, naravno da zna kako će se postupiti. 

 

Ad – 3. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 8 glasova „ZA“, 6 glasova „PROTIV“ i 1 glasom 

„SUZDRŽANJIM“ donosi Odluku o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni 

sustav Istre - Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet. 

 

Ad – 4. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ donosi Odluku o 

davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske 

županije izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“. 

 

Ad – 5. 
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvještaja o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u 2016. godini u tekstu kako ga 

je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 

12. srpnja 2017. godine. 

 

Ad – 6. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća 

o financijskim poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2016. godinu u tekstu kako ga je 

dostavila Škola, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 12. srpnja 2017. 

godine. 

 

Ad – 7. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju: 

 - Izvještaja o radu Muzeja Grada Pazina za 2016. godinu u tekstu kako ga je Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 12. srpnja 2017. godine i 
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 - Financijskog izvještaja Muzeja Grada Pazina za 2016. godinu u tekstu kako ga je Vijeću 

predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 12. srpnja 2017. godine. 

 

Ad – 8. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju: 

 - Izvještaja o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2016. godinu u tekstu kako ga je 

prihvatilo Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 05. srpnja 2017. godine, a Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 12. srpnja 2017. godine i  

 - Financijskog izvještaja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2016. godinu u tekstu kako ga 

je prihvatilo Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 05. srpnja 2017. godine, a Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 12. srpnja 2017. godine. 

 

Ad – 9. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju: 

 - Programskog izvješća o radu Gradske knjižnice Pazin za 2016. godinu u tekstu kako ga je 

izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 12. 

srpnja 2017. godine i  

 - Financijskog izvješća o radu Gradske knjižnice Pazin za 2016. godinu u tekstu kako ga je 

izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 12. 

srpnja 2017. godine. 

 

Ad – 10. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

Odluku o donošenju Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017. - 2021.  

 

Ad – 11. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom 

„SUZDRŽANIM“ donosi Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja 

Grada Pazina. 

 

Ad – 12. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2016. godinu. 

 

Ad – 13. 

 Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prodaji nekretnina u 

vlasništvu Grada Pazina. 

 

Ad – 14. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 

nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Grada Pazina. 

 

Ad – 15. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 

nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Grada Pazina. 

 

Ad – 16. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Odluku o povjeravanju 

obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Grada Pazina. 
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Ad – 17. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Odluku izradi IV. izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina.  

 

Ad – 18. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Odluku o izradi III. izmjena i 

dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“. 

 

Ad – 19. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi 

Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Centar - Jug“ 

Pazin. 

 

Ad – 20. 

 Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Odluku o raspoređivanju 

sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću 

Grada Pazina za razdoblje od lipnja do prosinca 2017. godine. 

 

Ad – 21. 

 Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina  na sjednici održanoj 24. srpnja 

2017. razmatrala je prijedlog Rješenja o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina, te 

predlaže Vijeću da donese Rješenja o imenovanju radnih tijela kako slijedi: 

 

 1. ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I UPRAVU 

 1.   VESNA IVANČIĆ, Dinka Trinajstića 4, Pazin, predsjednica,   

 2.   DEAN VELENDERIĆ, Jurja Dobrile 7,  zamjenik predsjednice,  

 3.   NADA BARTOLIĆ PAULIŠIĆ, Zarečje 38, Pazin, članica,    

 4.   MIRJANA MONAS, Štranjga 5, Pazin, članica,   

5.   ANA-MARIJA MIHELIĆ, Žbandaj 31, Poreč, članica. 

  

2. ODBOR ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJ 
1. VLADIMIR BURIĆ, Dubravica 4, Pazin, predsjednik,   

2. DANIJEL LUŠIĆ, Zamaski Dol, Lužer 24, zamjenik predsjednika,  

3. DAVORIN MOGOROVIĆ, Stancija Pataj 91; Pazin, član,    

4. IVAN GUŠTIN, Lindarska cesta 1, Pazin, član,    

5. MARINO GOLOB, Beram 14, Pazin, član.     

  

3. ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI 

     I ZAŠTITU OKOLIŠA 

1. DANIJEL MAUROVIĆ, Boljki 43 a, Sv. Petar u Šumi, predsjednik 

2. RENATO KALAC, prof., Kuhari 9e, Bertoši, Pazin, zamjenik predsjednika 

3. VINKO CEROVAC, Drndići 90/a, Pazin, član 

4. HANI GLAVINIĆ, Stancija Pataj 89, Pazin, članica 

5. TOMISLAV HEK, Heki 8/b, Pazin, član. 

  

 4. ODBOR ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU 

1. MARKO BREŠČIĆ, Butoniga, Cesari 7, Pazin, predsjednik 

2. VILIM MOČIBOB, M.B.Rašana 6, Pazin, zamjenik predsjednika 

3. DARKO ZIDARIĆ, Lindar 151 a, Pazin, član 

4. RADOJKA JAŠIĆ, Dršćevka 11, Pazin, članica 

5. IVICA GRŽINIĆ, Stancija Pataj 68/A, Pazin, član 
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 5. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

1. VINKO STIHOVIĆ, Lindar 154, Pazin, predsjednik 

2. PATRICIJA JEDREJČIĆ, Dršćevka 25, Pazin, zamjenica predsjednika 

3. KLARITA RADOŠ MATIJAŠIĆ, Stancija Pataj 58, Pazin, članica 

4. BORIS DEMARK, Josipa Voltića 23, Pazin, član 

5. MARIJA IVIĆ-KAČAN, Dršćevka 11, Pazin, članica 

 

 6. ODBOR ZA KULTURU 

1. JADRANKA MRAK, Trviž 12, Pazin, predsjednica 

2. SNJEŽANA HRVATIN, Trg slobode 1 a, Pazin, zamjenica predsjednice 

3. GRACIJELA ZOVIĆ, Muntriljska 1, Pazin, članica 

4. WILLIAM HRVATIN, Kašćerga 55, Pazin, član 

5. IRINA KIVELA UKOTIĆ, V.C. Emina 6, Pazin, članica 

 

7.  KOMISIJA ZA PRIZNANJA I NAGRADE 
1. ŽELJKO FARKAŠ, Soline 4, Pazin, predsjednik 

2. RIGO SERĐO, Dubravica 19, Pazin, zamjenik predsjednika 

3. ATILIO ŠUJEVIĆ, Camillo De Franceschi 2, Pazin, član 

4. PAOLO JURČIĆ, Zagrebačka 48, Pazin, član 

5. MARTIN FERENČIĆ, Mali Ježenj 7 c, Pazin, član 

 

8.  KOMISIJA ZA PROMET 

1. IVICA FRANKOVIĆ, Lindar 135, predsjednik 

2. ROBI ZGRABLIĆ, Jurja Dobrile 7, Pazin, zamjenik predsjednika 

3. ENTONI ŠIROL, Munci 25 a, Pazin, član 

4. KRISTIJAN NEFAT, Grubiši 23 a, Pazin, član 

5. ĐANFRANKO GRIPARIĆ,  Zagrebačka 14, Pazin, član 

 

 9. KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE 

1. JOSIP ŠIŠOVIĆ, Josipa Voltića 18, Pazin, predsjednik 

2. NIKOLINA LEVAK, Katun Trviški 49 b, članica 

3. ZORAN BRAVAR, Maršeti 16 f, Pazin, član    

 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Rješenja o imenovanju radnih 

tijela Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 

Ad – 21. 

Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak kojim se predlaže 

Županijskoj skupštini Istarske županije da Ninu Lanča, dr. med. imenuje za mrtvozornicu za područje 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.   

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 21,50 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/26 

URBROJ: 2163/01-03-02-17-5 

Pazin, 25. srpnja 2017. 

                      

       Predsjednik  

                        Gradskog vijeća 

                       Davor Sloković, v.r. 

 


