
 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 

 

14. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 30. srpnja 2018. godine u 

velikoj vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Breščić, Danijel Lušić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Ivica Franković – 

HDZ, Boris Demark – SDP. 

 

Odsutni vijećnici (opravdano): Dean Velenderić – SDP. 

Odsutni vijećnici (neopravdano): Željko Legović, Anamarija Kurelić – HDZ, Suzana Jašić - 

SDFP i Valter Milohanić - LISTA GRUPE BIRAČA. 

 

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, Vesna Rusijan, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Davor Šišović, 

novinar „Glasa Istre“ i novinari TV Istre. 

 

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

izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 10, što znači da postoji 

potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad sjednice. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa10 glasova „ZA“ utvrđuje slijedeći 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu 

ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija 

građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“; 

2. Prijedlog Odluke  o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog 

igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“; 

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

4. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina 

planiranom za izgradnju autoceste Istarski ipsilon – A8, dionica Rogovići – Lupoglav, poddionica, 

Ivoli – Cerovlje u vlasništvo Republike Hrvatske. 

 

Ad – 1. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 30. srpnja 2018. razmatrao je prijedlog Odluke o 

davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, 

predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom 

tekstu. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 10 glasova „ZA“ donosi Odluku o 

davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću Olga Ban Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, 

predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“, 3. skupine, na građevinskoj čestici k.č. broj 2281/1 

(za zemljišnu knjigu k.č. broj 257/5) K.O. Pazin (Pazin, Prolaz Otokara Keršovanija 1)“  
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Ad - 2 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 30. srpnja 2018. razmatrao je prijedlog Odluke 

o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – 

Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju 

pomoćnog nogometnog igrališta“, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 10 glasova „ZA“ donosi Odluku o davanju 

suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada 

Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju 

pomoćnog nogometnog igrališta“. 

 

Ad – 3. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 30. srpnja 2018. razmatrao je prijedlog Odluke o 

prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 10 glasova „ZA“ donosi Odluku o prodaji 

nekretnine u vlasništvu Grada Pazina. 

 

Ad – 4. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 30. srpnja 2018. razmatrao je prijedlog Odluke o 

prijenosu prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina planiranom za izgradnju autoceste 

Istarski ipsilon – A8, dionica Rogovići – Lupoglav, poddionica, Ivoli – Cerovlje u vlasništvo 

Republike Hrvatske, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 10 glasova „ZA“ donosi Odluku o prijenosu 

prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina planiranom za izgradnju autoceste Istarski 

ipsilon – A8, dionica Rogovići – Lupoglav, poddionica, Rogovići – Ivoli u vlasništvo Republike 

Hrvatske s time što se u tekstu Odluke umjesto naziva „Ivoli – Cerovlje“ upisuje naziv „Rogovići – 

Ivoli“. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19,25 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/51 

URBROJ: 2163/01-03-02-18-4 

Pazin, 30. srpnja 2018.     

                Predsjednik  

                        Gradskog vijeća 

                      Davor Sloković, v.r. 


