
 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 

 

9. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 28. ožujka 2018. godine u velikoj vijećnici 

Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati. 

 

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

Breščić, Danijel Lušić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Željko Legović, 

Ivica Franković, Anamarija Kurelić – HDZ; Suzana Jašić, Dean Velenderić - SDP i Valter Milohanić - 

LISTA GRUPE BIRAČA. 

Odsutni vijećnici (opravdano): Boris Demark – SDP. 

 

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

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

Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Maja Stranić Grah, 

pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Elvis Kliman, pročelnik Upravnog 

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

unutarnju reviziju, Sandra Jakopec, direktorica Tvrtke APE d.o.o. Zagreb, Serđo Šilić, zapovjednik 

Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Kristina Pamić, Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Vesna 

Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog 

otvorenog učilišta u Pazinu, Marina Marušić, v.d. ravnateljice Gradske knjižnice Pazin, Maja Zidarić 

Pilat, ravnateljica Muzeja Grada Pazina, Edi Ćus, viši stručni suradnik za gospodarstvo pri Upravnom 

odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine 

za Grad Pazin, Mirjan Rimanić, novinar „Glasa Istre“ i Branko Ljuština novinar La voce del popolo, 

Radio Istre i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) nakon 

izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 14, što znači da postoji 

potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, te otvara rad sjednice. 

 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 6 glasova „ZA“ ne prihvaća prijedlog Kluba vijećnika 

SDP-a, Kluba vijećnika HDZ-a i nezavisnog vijećnika Valtera Milohanića da se točka 13. Prijedlog 

Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje makne sa dnevnog reda. 

 

Nakon glasovanja, u 18:15 sati, sjednicu Vijeća napuštaju slijedeći vijećnici: Suzana Jašić, 

Dean Velenderić, Ivica Franković, Anamarija Kurelić, Željko Legović i Valter Milohanić. 

 

Zatim predsjednik Vijeća konstatira da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje 8 vijećnika, 

što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, te se nastavlja sa radom sjednice. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 8 glasova „ZA“ utvrđuje  

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“; 

4. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2017. godini; 

5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom  za 

Grad Pazin u 2017. godini; 

6.Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu; 

7. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u 

području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta; 
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8. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za Grad Pazin u 2018. godini; 

9. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini; 

10.Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2018. godinu; 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, uvjetima i postupku 

raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina; 

12. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina; 

13. Prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje; 

14. Prijedlog Odluke o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u 

Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici; 

15. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra; 

16. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu; 

17. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu; 

18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu 

Grada Pazina. 
 

 

Ad – 1. 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ verificira Skraćeni zapisnik 

sa 8. sjednice Gradskog vijeća od 31. siječnja 2018. godine.  

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika. 

Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika: 

 Marko Breščić – problem gustog crnog dima koji izlazi iz dimnjaka bivše tvornice namještaja 

PIN u Pazinu, 

Suzana Jašić – rješavanje problema devastiranja puteva koje uzrokuju enduro i off road vožnje 

na području Grada; izrada registra nekretnina, 

Valter Milohanić – izmjena azbestnih krovova na području Grada; kretanje vozila po 

granitnim pločama u šetalištu u ulici 25. rujna u Pazinu, 

Dean Velenderić – sanacija stepeništa u ulici Franjevačke stube pokraj Suda u Pazinu. 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Hani Glavinić u ime Kluba vijećnika IDS-a, HSU-a i HNS-a moli predsjednika Vijeća da 

odredi pauzu od 5 minuta. 

  

Predsjednik Vijeća u 18:20 sati određuje pauzu. 

 

 Nakon pauze, Vijeće u 18:40 sati nastavlja s radom.  

Predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 8 vijećnika, te poziva vijećnike da 

postave pitanja. 

  

Hani Glavinić (citirano): 

 „Ovim putem upućujem pitanje nadležnim osobama u dvjema tvrtkama na području Grada 

Pazina, a to su USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti i HEP ODS d.o.o., Elektroistra 

Pula, Područna ispostava Pazin, a vezano uz interventno održavanje komunalne infrastrukture, dana 

12. i 13. veljače 2018. godine, za vrijeme velikih snježnih oborina. 

Zamolila bih direktora tvrtke USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, 

gospodina Dragana Šipraku, izvješće o interventnom održavanju tj. stanju nerazvrstanih - lokalnih 

cesta i javnih površina na području Grada Pazina, za dan 12. i 13. veljače 2018. godine, kada je u 

pojedinim dijelovima Grada Pazina napadalo i do 30-ak centimetara snijega. Molim Vas da se u 

svojem Izvješću osvrnete na niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti, koje su imale zadaću osigurati 
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mogućnost odvijanja prometa cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu, kao i njihov 

vremenski slijed.  

Dana 12. veljače 2018. godine, u noćnim satima, pojedina naselja na području Grada Pazina 

ostala su bez električne energije, poput naselja Lindar, Katun Trviški i dijela naselja Stari Pazin. 

Tamošnji stanovnici bili su bez električne energije tokom čitave noći, pa sve do kasnijih jutarnjih sati. 

Shodno tome, nameće se pitanje koje aktivnosti je za to vrijeme poduzimala tvrtka HEP ODS d.o.o., 

Elektroistra Pula, Područna ispostava Pazin, kako bi otklonila novonastale kvarove na svojim 

postrojenjima. 

Zamolila bih očitovanje nadležne osobe te tvrtke o aktivnostima i mjerama koje su bile 

poduzete kako bi se otklonili kvarovi na postrojenjima na području Grada Pazina, kao i razlog veoma 

dugog vremenskog perioda njihova otklanjanja.   

 Molim pismeni odgovor na postavljena pitanja! „ 

- Pitanja proslijeđena tvrtki USLUGA d.o.o. Pazin i HEP ODS d.o.o., Elektroistri Pula, Područnoj 

ispostavi Pazin. 

 

Ad – 3. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 26. ožujka 

2018. i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 27. ožujka 2018. razmatrali su prijedlog Odluke 

o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“, te predlažu Vijeću da istu 

prihvati u predloženom tekstu. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi Odluku o donošenju 

III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“. 

 

Ad - 4. 

 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 26. ožujka 

2018. razmatrao je Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2017. godini, te predlaže Vijeću 

da istog prihvati u predloženom tekstu. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 8 glasova „ZA“ usvaja Izvještaj o 

gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2017. godini. 

 

Ad - 5. 

 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 26. ožujka 

2018. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Grad Pazin u 2017. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

  

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ usvaja Izvještaj o izvršenju 

Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2017. godini. 

 

Ad - 6. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 26. ožujka 2018. razmatrao je prijedlog 

Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu te predlaže Vijeću da istog prihvati u 

predloženom tekstu 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene 

Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu. 

 

Ad – 7 (a,b,c). 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici  27. ožujka 2018. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) 

izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: socijalne skrbi i zdravstva 

i sporta, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 
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Odbor za kulturu na sjednici 26. ožujka 2018. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena 

Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u 

predloženom tekstu. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi:  

a) Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 

2018. godinu, 

b) Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu i 

c) Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu za 2018. godinu. 

 

Ad - 8. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 26. ožujka 

2018. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini. 

 

Ad – 9. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 26. ožujka 

2018. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini. 

 

Ad – 10. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 26. ožujka 

2018. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene 

Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu. 

 

Ad – 11. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 26. ožujka 2018. i Odbor za statut, 

poslovnik i upravu na sjednici 27. ožujka 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina, te 

predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina. 

 

Ad – 12. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 26. ožujka 2018. i Odbor za statut, 

poslovnik i upravu na sjednici 27. ožujka 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u 

vlasništvu Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi Odluku o prodaji 

nekretnine u vlasništvu Grada Pazina. 
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Ad – 13. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 26. ožujka 2018. i Odbor za statut, 

poslovnik i upravu na sjednici 27. ožujka 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o popisu poslovnih 

prostora koji su predmet kupoprodaje, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave a na prijedlog Kluba vijećnika IDS-a, HSU-a i 

HNS-a, sa 8 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o popisu poslovnih 

prostora koji su predmet kupoprodaje u tekstu kako je to Gradskom vijeću dostavio Gradonačelnik 

Grada Pazina dopisom KLASA: 363-01/18-01/11, URBROJ: 2163/01-01-01-18-2 od 19. ožujka 2018. 

godine. 

Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun te Upravnom odjelu za 

komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo da izrade financijsku analizu posljedica donošenja 

Odluke te da istu dostave Gradonačelniku koji će utvrditi konačni prijedlog Odluke i uputiti ga 

Gradskom vijeću na drugo čitanje. 

 

Ad – 14. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 26. ožujka 2018. i Odbor za statut, 

poslovnik i upravu na sjednici 27. ožujka 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o formiranju 

katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na 

novoformiranoj katastarskoj čestici, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi Odluku o formiranju 

katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na 

novoformiranoj katastarskoj čestici. 

 

Ad – 15. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 26. ožujka 2018. i Odbor za statut, 

poslovnik i upravu na sjednici 27. ožujka 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o promjeni namjene 

javnog dobra, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi Odluku o promjeni 

namjene javnog dobra, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Ad -16. 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 8 glasova „ZA“ usvaja Izvještaj o stanju 

sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu, s time da se na stranici 16. 

Izvještaja, u odlomku u kojem se navode podaci o pozivima ŽC 112 u 2017. godini, ispravlja 

štamparska greška na način da se umjesto „6200 poziva“ upiše „62000 poziva“. 

 

Ad – 17. 

Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi Godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu. 
 

Ad – 18. 

Komisija za izbor i imenovanja na sjednici 28. ožujka 2018. razmatrala je prijedlog Rješenja o 

imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina te predlaže Vijeću da 

isto prihvati s prijedlogom da se u Natječajnu komisiju imenuju: 

 

1. Vladimir Krulčić, Dr. Vjekoslava Zidarića 2, Pazin, za predsjednika,  

2. Klaudio Sinković, Maršeti 14/A, za zamjenika predsjednika, 

3. Mario Maretić, Zabrežani 2, Pazin, za člana, 

4. Robert Krnjus, Vrtlišće 5, Pazin, za člana, 

5. Snježana Hrvatin, Trg slobode 1a, Pazin, za članicu. 
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Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ donosi Rješenje o 

imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19,50 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/13 

URBROJ: 2163/01-03-02-18-3 

Pazin, 28. ožujka 2018.     

                 Predsjednik  

                         Gradskog vijeća 

                       Davor Sloković, v.r. 


