
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, otvara rad sjednice i raspravu po predloženom redu. 

 

Dean Velenderić u ime Kluba vijećnika SDP-a upućuje pitanje gradonačelniku Grada Pazina. 

Zanima ga koji je interes Grada Pazina u prodaji nekretnina u vlasništvu Grada? Klub vijećnika SDP-a 

predlaže micanje točke 13. „Prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet 

kupoprodaje“ s predloženog dnevnog reda. Moli da se o tome glasa.    

 

Ivica Franković navodi da Klub vijećnika HDZ-a podržava prijedlog Kluba vijećnika SDP-a 

da se točka 13. makne s dnevnog reda.  

 

Renato Krulčić na pitanje o interesu u prodaji nekretnina (Dean Velenderić) pojašnjava da se 

kod donošenja Proračuna za 2018. godinu donijela i odluka da će se dugove, odnosno nepodmirene 

obveze iz prethodnih razdoblja kroz ovogodišnji Proračun te kroz onaj u 2019. i 2020. godini 

namaknuti po milijun kuna godišnje iz prodaje nefinancijske imovine, a što su u biti nekretnine na 

području Grada Pazina. Ističe da je to element koji je bio vodilja za donošenje takve odluke o prodaji, 

odnosno legitimni dokument izglasan na Gradskom vijeću Grada Pazina.  

Drugi element za donošenje takve odluke bila je rasprava iz 2013. godine. Tada se prvi puta na 

Gradsko vijeće ponudila mogućnost da se raspolaže navedenim ili sličnim nekretninama. Stav 

Gradskog vijeća te je godine bio da u prodaju idu garaže, dok je u raspravi odlučeno da se za ubuduće 

treba donijeti jasnije kriterije. Kada se oni utvrde onda se mogu i ostali poslovni prostori na području 

grada Pazina prodavati. Predložen je model da se korisnicima koji su pet i više godina u poslovnom 

prostoru i redovno izvršavaju svoje obveze ponude poslovni prostori prema tržišnoj cijeni koju 

procjeni sudski vještak. U prijedlogu Odluke su poslovni prostori zakupoprimaca koji su u poslovnim 

prostorima 20 i više godina i koji uredno ispunjavaju svoje  financijske obveze, te su iskazali interes za 

kupnju tih poslovnih prostora. Ističe kako se smatra da je korištenje poslovnih prostora Grada Pazina 

20 i više godina jedan od kriterija koji bi trebao tim najmoprimcima omogućit da otkupe poslovni 

prostor prema procjeni sudskih vještaka u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. U Proračunu na 

prihodovnoj strani treba osigurati predviđenih 4,5 milijuna kuna od prodaje nefinancijske imovine. U 
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skladu s time radi se na nekoliko projekata, između ostalog, kod sljedećeg rebalansa vijećnici će imati 

prilike da osiguraju sredstva za projektiranje autobusnog kolodvora.   

Što se tiče poslovnih prostora koji su u Prijedlogu, navodi da se radi o devet poslovnih 

prostora i dvije garaže ukupne površine 590 m2 za koje  Grad Pazin mjesečno dobije 26 tisuća kuna. 

Ako se uzme u obzir procjenu da bi ukupno prihod Grada Pazina od najma za te prostore bio oko 4,5 

milijuna kuna za četiri godine, onda ispada da bi se prodajom prema procjeni imalo oko sto mjeseci 

najamnine prije uprihodovano. K tome, graditi će se autobusni kolodvor koji će osigurati oko 4200 m2 

novog  poslovnog prostora, što će kroz nekakvu kalkulaciju donijeti 167 tisuća kuna novog prihoda od 

najma mjesečno. Defakto, od „srebrnine“, kako je rečeno u nekim komunikacijama s javnosti, stvara 

se nova vrijednost prodajom te imovine. U protivnom bi za te nekretnine dugoročno trebalo osigurati i 

puno sredstava za ulaganje jer korisnici koji su u tim prostorima plaćaju najamninu, ali je obveza 

vlasnika da ih održava. Stoga se smatra da je Odluka o prodaji tih poslovnih prostora racionalna te da 

je u skladu sa svim pozitivnim propisima i aktima koje je donijela Republika Hrvatska i Gradsko 

vijeće Grada Pazina. Iz tog razloga moli da točka ostane na dnevnom redu.   

 

Suzana Jašić navodi da mjesecima pokušava dobiti odgovor oko registra nekretnina na 

području Grada Pazina. Ističe da se registar ne može napraviti godinama, a da se može sve rasprodati u 

minutu. Stoga je protiv prodaje gradskih nekretnina, ne misleći na garaže jer je to određena nepravda 

koju treba ispraviti. Ne radi se o nekim zemljištima, već o poslovnim prostorima na najatraktivnijim 

lokacijama u centru grada. Ukoliko nedostaje proračunskih sredstava spremni su podržati raspravu po 

tom pitanju pa da se zajedno razmisli kako se Proračun može napuniti. No, dok se ne napravi registar 

nekretnina i dok se ne vidi što Grad Pazin posjeduje, ne mogu se donositi odluke o prodaji. Ističe da je 

prethodni saziv Gradskog vijeća bio izričito protiv prodaje poslovnih prostora u Gradu. Zauzet je tada 

stav da se ne želi rasprodavati „obiteljsko srebro“. Mišljenja je da u ovom sazivu Vijeća nemaju 

moralno pravo da donose odluke o prodaji. Predlaže micanje te točke s dnevnog reda, te da se ako je 

potrebno inicira rasprava o punjenju gradskog proračuna. Potrebno je i da se napravi registar 

nekretnina te da se onda informirano raspravlja o tome što se prodaje, a što ne. Ističe da prodaja mora 

ići putem javnog natječaja jer je interes Grada Pazina prodat tek onda ako nešto prodaje po najvišoj 

mogućoj cijeni.   

 

Valter Milohanić navodi da je prije dva mandata gradonačelnik pred Vijeće došao s pričom da 

će se prodavati cipele za djecu u prostoru bivšeg Pasaža, odnosno kladionice koja je sada zatvorena. 

Grad je prodao taj prostor i ostao bez njega. Kasnije je saznao da je prostor kupljen zato što su ljudi 

imali novaca i da je to s dječjim cipelicama bila samo priča. U jednom zajedničkom razgovoru sa 

sadašnjim županom Flegom, gradonačelnik je promijenio stav, jer je tada rečeno da su u Buzetu 

odlučili da se „obiteljsko srebro“ ne prodaje, budući da su to sigurni novci. Govori o poslovnim 

prostorima, a ne o garažama i zemljištu u industrijskoj zoni. U gradu koji proda kuću na Buraju za 42 

tisuće kuna po nekoj sudskoj procjeni te koji napravi zahod od 50 m2  u osnovnoj školi za 700 tisuća 

kuna, jasno je da se stvaraju skuplji kvadrati koji se kasnije moraju plaćati i održavat. U 13 godina 

nema niti jednog, jedinog dokaza dobrog upravljanja s nekretninama te se ponovno sigurne novce 

pretvara u nesigurne. Do sada nije uspio steći uvjerenje da je to moguće, niti da postoje dokazi da je to 

tako. Ističe da se neracionalno troše sredstva te ako to uđe u proračun da on izlazi iz Vijeća. Na bazi 

iskustva, njegovo demokratsko pravo je da ne sudjeluje u raspravi takvoga tipa. 

 

Predsjednik vijeća zatvara raspravu. Konstatira da klubovi vijećnika ostaju pri tome da se 

glasuje o njihovom prijedlogu, te navodi da će na glasovanje dati „Prijedlog Odluke o popisu 

poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje“ (točka 13.) na način da će Vijeće glasovati tko je 

„ZA“ da se ta točka makne sa dnevnog reda. 

Nakon pojašnjenja, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog da se s dnevnog reda 

makne točka 13. „Prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje“. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 6 glasova „ZA“ ne prihvaća prijedlog da se s dnevnog 

reda makne točka 13 „Prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje“. 

Nakon glasovanja, predsjednik Vijeća konstatira da u 18:15 sati sjednicu Vijeća napuštaju 

slijedeći vijećnici: Suzana Jašić, Dean Velenderić, Ivica Franković, Anamarija Kurelić, Željko 

Legović i Valter Milohanić 
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Zatim predsjednik Vijeća konstatira da sjednici Vijeća prisustvuje 8 vijećnika, što znači da 

postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, nastavlja s radom sjednice te daje na glasanje 

predloženi dnevni red. 

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; 

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. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Skraćenom zapisniku sa 8. sjednice Gradskog vijeća od 

31. siječnja 2018. godine.  

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

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

- Prilog: 1. 

 

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. 
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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 

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. 

- Prilog: 2. 

 

Ad – 3. 

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

obrazlaže Sandra Jakopec (po tekstu koji se nalazu u prilogu zapisnika).  

U obrazlaganju ističe da su III. Izmjene i dopune započete na inicijativu Porečko - Pulske 

biskupije zbog promjene za izgradnju na njihovoj čestici u sklopu župnog dvora. Od postupaka je 

odrađena Odluka o izmjeni Plana, pripremljene su stručne podloge, odnosno zahtjevi nadležnih tijela i 

osoba s javnim ovlastima te je Plan u siječnju tekuće godine upućen na javnu raspravu. Važno je 

naglasiti da su najveći broj primjedbi dale javne ustanove, a da je najznačajnije primjedbe dalo 

Ministarstvo kulture te je Plan usklađen s njihovim mišljenjem obzirom da se radi o području 

povijesne jezgre. S obzirom da ciljane izmjene nisu nešto što je propisano zakonom, pa su, uz 

zatraženu izmjenu Porečko – Pulske biskupije, uzeti u obzir i svi zahtjevi građana koji su bili  u tom 

trenutku otvoreni, a nisu obuhvaćeni prethodnim II. Izmjenama. Preduvjet je bio da su zadovoljili sve 

uvjete koji se odnose na povijesnu jezgru. Za namjenu površina, navodi da je samo u manjem dijelu 

promijenjena budući da se radilo o dogradnji na postojećim građevinama, dok je najveća izmjena 

površine za izgradnju u dijelu koji se tiče dogradnje župnog dvora. Pojašnjava da se radi o zgradi 

pastoralnog centra koji je malo smanjen u gabarite koji su prihvatljiviji što se tiče kulturne baštine te je 

primjereniji vremenu u kojem se nalazimo. 
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Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 26. ožujka 

2018. i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 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. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“ u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

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

- Prilog: 3. 

 

Ad - 4. 

Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2017. godini obrazlaže Elvis Kliman (po 

tekstu koji se nalazu u prilogu zapisnika). 

 Navodi da je Izvještaj koncipiran kroz nekoliko točaka. Dio se odnosi na sanaciju i zatvaranje 

odlagališta komunalnog otpada Jelenčići gdje je uspješno završena prva faza te je ishođena uporabna 

dozvola. Reciklažno dvorište prijavljeno je na Fond te je projekt prošao treći stupanj provjere i 

očekuje se sufinanciranje izgradnje. Kod starog odlagališta za sada je sklopljen ugovor o stopostotnom 

financiranju dokumentacije za sanaciju u iznosu od 543.000,00 kuna te se planiranom dinamikom do 

sada izvelo istražne radove i idejni projekt. Za ostalo navodi da do sada nije zaprimljena niti jedna 

prijava o postojanju divljih odlagališta, te da je u 2017. godini provedena jedna akcija zelene čistke 

kada je propisno zbrinuto oko 3 tone nepropisno odloženog otpada. Što se tiče drugih aktivnosti, 

navodi da se podijelilo 500 kanti za odvojeno prikupljanje otpada i 328 kompostera, a paralelno se 

provodilo savjetovanje i dijelilo edukativne letke. Također, kontinuirano se vršilo odvajanje otpada 

putem 105 zelenih otoka te posebnim kontejnerima za tekstil. Donijete su i sve odluke koje nalaže 

zakonodavstvo i propisi. Sada slijedi izgradnja reciklažnog dvorišta te ishođenje akta za sanaciju 

starog odlagališta i prijava za sredstva na Kohezijski fond, kao i ishođenje akta i prijava četvrte faze 

sanacije odlagališta. Provoditi će se i sve ostale planirane mjere za uspostavu i odvojenog sakupljanja 

otpada. 

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

2018. razmatrao je prijedlog Izvještaja o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2017. godini, te 

predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

  

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Marko Breščić navodi kako se na prošloj sjednici Gradskog vijeća na predstavljanju novog 

načina prikupljanja otpada govorilo o educiranju građana i važnosti razvrstavanja otpada. Zanima ga 

da li Grad ili komunalno poduzeće raspolažu informacijom o tome koliko će se novaca osigurati za 

edukaciju i odakle će se taj novac pribaviti? Pojašnjava kako se sve više priča da je počela podjela 

kanti te nije siguran da se stvara dobra slika oko svega. Mišljenja je da je važno pravodobno educirat i 

informirati građane da se ne stvori averzija prema cijeloj priči. Prema Izvještaju, do sada je podijeljeno 

500 kanti za razvrstavanje otpada u domaćinstvu te ga zanima da li će se još dijeliti i po kojem ključu.    

  

Elvis Kliman na postavljeno pitanje odgovara kako se upravo zajednički Grad Pazin i Grad 

Buzet te općine Pazinštine i Općina Lanišće prijavljuju na Program izobraznih aktivnosti o 

gospodarenju otpadom u vrijednosti od nekih 450 tisuća kuna. Paralelno s time, komunalno društvo 

veoma je aktivno po tom pitanju. Pojašnjava da se prilikom dijeljenja kanti dobivaju leci te se nastoji 

građane što više informirati. Mišljenja je da je sve vrlo aktivno i da će do potpune uspostave sustava 1. 

srpnja ove godine biti sve zadovoljavajuće. Za kante za razvrstavanje otpada navodi da su do sada 

podijeljene tri linije, a dalje će se dijeli u skladu s mogućnostima i dobivenim sredstvima iz fondova.  
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Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvještaj o gospodarenju otpadom 

za Grad Pazin u 2017. godini  u predloženom tekstu.  

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

 

I Z V J E Š T A J 

o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2017. godini  u predloženom tekstu. 

-Prilog 4.  

 

Ad - 5. 

 Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom  za 

Grad Pazin u 2017. godini  obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazu u prilogu zapisnika). 

 Navodi da je prvotno bilo planirano 2.329.000,00 kuna te da se smanjuje na iznos od 

342.000,00 kuna. Kako je u izvještaju taksativno navedeno, do smanjenja je došlo jer se pristupna 

cesta za odlagalište „Jelenčići V“ napravila u 2016. godini, dok za reciklažno dvorište nije bilo 

natječaja te se tek sada prijavljuje na natječaj Ministarstva. Također, projektna dokumentacija za 

sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ – IV. Faza napravljena je u tekućoj 

2018. godini, jer u 2017. godini nije započeo s radom Županijski centar za gospodarenje otpadom 

Kaštijun pa se nisu bili stekli uvjeti. ŽCGO Kaštijun nije započeo s radom u 2017. godini pa se stoga 

nije počelo s uplaćivanjem planiranih sredstava.  Ističe da se od I. izmjena Programa do sada, planirani 

iznos od 342.000,00 kuna smanjio na 125.194,40 kuna. Te izmjene se odnose na sanaciju i zatvaranje 

odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ – I. Faza, gdje je napravljena dokumentacija i 

ishodovana uporabna dozvola. Cjelokupni  iznos utrošen je na izradu dokumentacije za sanaciju 

odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V– staro odlagalište“ (istražni radovi i izrada Geotehničkog 

elaborata - Istražni radovi na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V- staro odlagalište“) i 

izradu Idejnog rješenja sanacije odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V- staro odlagalište“. 

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

2018. raspravljao je o 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. 

  

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o izvršenju 

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

predloženom tekstu.  

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

 

I Z V J E Š T A J 

o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom   

za Grad Pazin u 2017. godini u predloženom tekstu. 

-Prilog 5. 

 

Ad - 6. 

Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu obrazlaže Maja Stranić 

Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).  

U obrazloženju navodi da se ovim izmjenama Proračuna planiraju prihodi i primici u iznosu 

od 86.801.880,00 kuna i rashodi i izdaci u iznosu od 85.158.185,00 kuna. Sukladno tome, ovim se 

izmjenama planira suficit od 1.643.695,00 kuna, odnosno planira se smanjiti preneseni manjak iz 

prethodnog razdoblja.  

Nakon obrazloženja izmjena po odjelima ističe da su ovim izmjenama Proračuna prvenstveno 

uravnoteženi određeni prihodi/rashodi za projekte koji su vezani za sufinanciranje iz županijskog, 

državnog i drugih proračuna, odnosno njihovih izvanproračunskih korisnika. Rashodi za te projekte 

moraju biti uravnoteženi s planiranim prihodima od tekućih i kapitalnih pomoći. Isto tako, izvršene su 

preraspodjele po pozicijama proračuna sukladno očekivanoj realizaciji. 
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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 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Hani Glavinić upućuje pitanje gradonačelniku Renatu Krulčiću vezano uz autobusni kolodvor. 

Navodi kako je prema idejnom rješenju, u sklopu autobusnog kolodvora bio zamišljen i objekt s 

popratnim prometnim rješenjem uključujući kružne tokove i pothodnik. Zanima je na koji način će se 

dalje razvijati glavni projekt, odnosno, da li će biti fazna gradnja i što se može očekivati u samom 

objektu?  

 

Renato Krulčić odgovara kako je kroz rebalans Proračuna trenutno bitno osigurati poziciju za 

nabavku idejnih rješenja i projekata za građevinsku dozvolu za izgradnju autobusnog kolodvora. U 

uvodnom dijelu sjednice, kada se govorilo o raspolaganju gradskim poslovnim prostorima, spomenuo 

je da će budući autobusni kolodvor imati oko 4200 m2 novih poslovnih prostora, što će na godišnjoj 

razini generirati u Proračun Grada Pazina oko 1.700.000,00 kuna novih prihoda s aspekta najma tih 

poslovnih prostora. Uz autobusni kolodvor željelo se riješiti još nekoliko problema u tom dijelu grada 

što se prezentiralo široj javnosti kroz provođenje projekta „Pazi(n), proračun!“ te se upoznalo 

Europsku komisiju putem JASPERS-a (zajednička pomoć za potporu projektima 

u europskim regijama). Radi se o izgradnji i uređenju dva kružna toka (ulaz-izlaz za autobusni 

kolodvor), a koji bi koristili za prometovanje i obližnjih zgrada te bi se osiguralo dodatnog besplatnog 

parkirnog prostora na tom dijelu grada. Isto tako, u planu je povezivanje Društvenog centra Veli Jože s 

gradom, izgradnjom pothodnika ili nekim drugim prometnim rješenjem koje će osigurati siguran i 

nesmetan prolaz. U sklopu tog projekta planira se i uređenje šetnice od autobusnog kolodvora do 

Spomen Doma gdje će se dobiti još jedan kvalitetan prostor u gradu. Tim projektom će se pokušat 

provesti i rekonstrukciju dio prometnica koje su direktno vezane uz autobusni kolodvor i povezuju 

željeznički kolodvor ili DC Veli Jože. Sve je u cilju povećanja broja putnika da koriste alternativne 

metode prijevoza. U cijeli projekt pokušati će se implementirat i autobusna stajališta na području 

Grada Pazina gdje ih je u planu 50-tak. Sve ukupno dolazi se do velikog iznosa koji će se vjerojatno 

znati detaljnije kada budu gotova projektna rješenja. Kroz sljedeću točku vezanu uz prodaju nekretnina 

referirati će se što je sve potrebno  u gradskom proračunu da bi se osigurao Proračun. Ističe da je dana 

izjava pod fiskalnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da će se kao gradonačelnik vodit 

načelima transparentnosti, ali prije svega zakonitosti ispunjavanja Proračuna. U tom kontekstu moraju 

se donositi i neke manje popularne mjere kako bi se Proračun ostvario prema planu, za što misli da se 

ima dovoljno snage, mudrosti i znanja za to.    

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Prvih (I.) izmjena 

Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu u predloženom tekstu.  

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

 

PRVE (I.) IZMJENE PRORAČUNA 

Grada Pazina za 2018. godinu 

-Prilog 6. 

 

Predsjednik Vijeća predlaže a vijećnici prihvaćaju prijedlog da točke 7., 8., 9 i 10., koje su 

vezane uz izmjenu Proračuna, pročelnici ne obrazlažu, jer je o svemu u svom izlaganju govorila 

pročelnica Maja Stranić Grah pa bi se sve ponavljalo.  

 

Ad – 7 (a,b,c). 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba 

Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta.  

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. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) izmjena 

Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i 

zdravstva i c) sporta 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 

- Prilog: 7. 

 

Ad - 8. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini. 

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. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Hani Glavinić upućuje pitanje pročelniku Elvisu Klimanu. Navodi da u materijalima stoji kako 

je došlo do povećanja financijskih sredstava, a da je jedan od razloga kašnjenje radova na izvedbi 

sustava sanitarne i oborinske kanalizacije u Katunu Trviškom. Zanima ju zašto je došlo do kašnjenja s 

radovima i kada se planira završetak? 

 

Elvis Kliman odgovara da je postavljeno pitanje možda nespretno formulirano, u smislu kako 

radovi kasne. Zapravo se radovi izvode  u kontinuitetu na temelju nekih novih okolnosti. Prvotni rok 

za završetak bio je početkom siječnja, dok je zadnjim aneksom ugovoren za 26. travanj 2018. Pored 

loših vremenskih uvjeta, do produljenja roka došlo je i iz razloga što je bilo drugih zainteresiranih 

strana (Grad Pazin i Istarski vodovod) da se uključe u posao te su se radovi povećali. 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) izmjena 

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

predloženom tekstu. 

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

 

PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA 

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

-Prilog 8.  

 

Ad – 9. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Prvih (I.) izmjena Programa održavanja 

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

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. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Hani Glavinić upućuje pitanje pročelniku Elvisu Klimanu. Navodi da u materijalima stoji kako 

je došlo do smanjenja financijskih sredstava jer su neki radovi realizirani u 2017. godini. Navedeno se 

odnosi na održavanje javne rasvjete i električne energije za 100.000,00 kuna, te smanjenje od 
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15.000,00 kuna za prigodno ukrašavanje naselja. Shodno tome traži se pojašnjenje što je napravljeno u 

2017., a trebalo je biti u 2018. godini po te dvije točke. 

 

Elvis Kliman odgovara da se radi isključivo o usklađivanju podataka s prethodnom godinom. 

Pojašnjava da se početkom 2018. godine dobilo račune i kada se vidjelo koliko se potrošilo u 2017. 

godini po te dvije stavke, usklađen je planiran iznos za tekuću godinu s onim u prethodnoj godini.    

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) izmjena 

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

predloženom tekstu. 

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

 

PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA 

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

- Prilog  9. 

 

Ad – 10. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Prvih (I.) izmjena Programa gradnje 

građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu. 

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. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) izmjena 

Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu 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 

- Prilog 10. 

 

Ad – 11. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Grada Pazina obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu 

zapisnika). 

Navodi da se radi o tehničkim izmjenama i usklađenju s pozitivnim zakonskim propisima 

Republike Hrvatske. Konkretno, članak 1. usklađuje se sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina 

na temelju kojeg se tržišna vrijednost nekretnina utvrđuje elaboratom procjene vrijednosti nekretnina 

koje izrađuje ovlašteni sudski vještak ili ovlašteni sudski procjenitelj. Sukladno uputama Ministarstva 

financija stavkom 2. istog članka propisano je da se za potrebe Grada knjigovodstvena vrijednost u 

svrhu evidentiranja u poslovnim knjigama može utvrditi putem Povjerenstva za utvrđivanje 

knjigovodstvene vrijednosti nekretnina. Navedeno je ekonomski isplativije te se planira stalno 

Povjerenstvo koje bi vršilo procjene. Člankom 2. rješava se pitanje obročne otplate, koje je u skladu s 

Uredbom o kriterijima i mjerilima i postupku za odgodom plaćanja, te je sada po stopi od 4,5 %. 

Članak 3. odnosi se na odredbe Zakona o prostornom uređenju, dok pravo služnosti uređuje Zakon o 

uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih objekata, a koji također 

određuje da se naplaćuje na temelju procjene vještaka. Potpuno novi je članak 18. na temelju Uredbe o 

načinu raspolaganju nekretninama te uređuje suvlasničku zajednicu i njezino razvrgnuće.  

 

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. 
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Grada Pazina u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom  

u vlasništvu Grada Pazina 

-Prilog 11. 

 

Ad – 12. 

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina obrazlaže Elvis Kliman (po 

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi da se na temelju zainteresiranosti pristupilo procjeni nekretnine k.č. 3180/17 K.O. 

Pazin, površine 4120 m2 te je ista od ovlaštenog sudskog vještaka Mirjane Krsnik procijenjena po 

jediničnoj cijeni od 29,3 eura/m2, što daje početnu vrijednost nekretnine u iznosu od 897.000,00 kuna.  

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. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Obzorom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prodaji 

nekretnine u vlasništvu Grada Pazina u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina 

- Prilog 12.  

 

Ad – 13. 

Prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje obrazlaže Elvis 

Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

U obrazloženju navodi da se radi o poslovnim prostorima za koje su zakupci iskazali interes, 

da zakupci redovno i uredno ispunjavaju svoje obveze te se u tim prostorima nalaze u zakupu više od 

20 godina. Radi se o prostorima ukupne površine 549 m2 za koje mjesečno zakupnina iznosi 

24.000,00 kuna. Kod većine tih poslovnih prostora potrebna je ozbiljnija adaptacija te je odluka o 

prodaji ispravna, posebno ako se uzme u obzir i prethodno izlaganje gradonačelnika u svezi 

proračunskih potreba i poslovnih prostora u sklopu novog autobusnog kolodvora.  

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. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Hani Glavinić navodi kako Klub vijećnika IDS-a, HSU-a i HNS-a smatra da je prijedlog 

Odluke potrebno dodatno pripremiti prije njezinog donošenja. Iz tog razloga predlaže donošenje 

zaključka o prihvaćanju prijedloga akta te njegovo vraćanje predlagatelju radi pripreme konačnog 

prijedloga Odluke prije njenog upućivanja na drugo čitanje. Pojašnjava kako je stav Kluba vijećnika 

da je prilikom podnošenja prijedloga Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje 

potrebno dostaviti potpunu analizu i razlog za donošenje akta, uz prikaz svih financijskih parametara 

koji su potrebni za donošenje kvalitetne odluke.  

Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Zaključka kojim se 

prihvaća prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina kako je to Gradskom vijeću 

dostavio Gradonačelnik. Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun te 

Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo da izrade financijsku analizu 
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posljedica donošenja akta te da istu dostave Gradonačelniku koji će utvrditi konačni prijedlog akta i 

uputiti ga na drugo čitanje. 

Prije glasovanja, predsjednik Vijeća pojašnjava da je rasprava po ovoj točki na današnjoj 

sjednici bila prvo čitanje te da bi se na sljedećoj sjednici Vijeća Odluka razmatrala u drugom čitanju, 

nakon čega će se donijeti konačna Odluka. Predloženim Zaključkom prihvaća se prijedlog Odluke o 

prodaji, a na sljedećem Vijeću donijeti će se konačna Odluka.  

 

Renato Krulčić ističe da se govori o aktu o popisu nekretnina, a ne o aktu o prodaji nekretnina. 

 

Zoran Sloković pojašnjava da se radi o popisu nekretnina za prodaju. Postupak je definiran 

Zakonom te se nakon donošenja ovakvog popisa otvara javni poziv za sadašnje zakupce gdje se oni 

imaju pravo u roku od 90  dana prijaviti na poziv. U slučaju da se prijave, vrši se procjena tržišne 

vrijednosti nekretnine, nakon čega ponovno ide na Vijeće odluka gdje se donosi konačna odluka o 

tome da se nekretnina prodaje. Stoga i da se donese Odluka o popisu, to ne znači i konačnu odluku o 

prodaji, budući da tek onda slijedi iskazivanje interesa, procjena, a onda tek konačni akt o prodaji.     

 

Nakon pojašnjenja, predsjednik Vijeća predlaže konačan prijedlog Zaključka da se prihvaća 

prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina koji su predmet kupoprodaje 

kako je to Gradskom vijeću dostavio Gradonačelnik. 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 akta te da istu dostave Gradonačelniku koji će utvrditi 

konačni prijedlog akta i uputiti ga u drugo čitanje.  

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

 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se prijedlog 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. 

2. 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. 

- Prilog: 13. 

 

Ad – 14. 

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

Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici obrazlaže Elvis 

Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika) 

U obrazloženju navodi da je namjera formirati građevinsku česticu površine 3034 m2 iz 

razloga jer prostorno planska dokumentacija i provedbene odluke važećih prostornih planova 

zahtijevaju da ta čestica u toj zoni mora imati najmanje 3000 m2. Pojašnjava da se ovakvom nacrtu 

sporazuma pristupilo iz razloga što se radi o formiranju čestice od tri postojeće koje su imale različite 

titulare vlasništva i različite suvlasničke omjere. Trebalo je stoga najprije izjednačiti vlasnike i na 

temelju formalne procjene predložiti suvlasničke omjere. Aktom se također ovlašćuje gradonačelnik 

da potpisuje buduće elaborate vezane uz tu česticu. 

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. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Obzorom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju 

suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici u predloženom tekstu.  
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Od 8 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 8 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U 

o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču  

i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici 

- Prilog 14. 

 

Ad – 15. 

Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se 

nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako se radi o postojećoj trasi prometnice koja se razlikuje od trase buduće 

prometnice, odnosno u ulici Štefanije Ravnić doći će raskrižje te ulice i ulice Frana Novljana. 

Sadašnja trasa ima status javnog dobra, dok je druga u vlasništvu Grada Pazina. Potrebno je to 

izjednačiti kako bi se moglo projektirati.  

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. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Obzorom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o 

promjeni namjene javnog dobra u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o promjeni namjene javnog dobra 

-Prilog 15. 

 

Ad -16. 

Predsjednik Vijeća, uz suglasnost vijećnika, otvara raspravu po Izvještaju o stanju sustava 

civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu. Navodi da je na stranici 16. Izvještaja u 

dijelu u kojem se navode podaci u pozivima ŽC 112 u 2017. godini potrebno ispraviti štamparsku 

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

 

Obzorom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o stanju sustava 

civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu s prijedlogom da se na strani 16. Izvještaja 

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

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

 

I Z V J E Š T AJ 

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

na stranici 16. Izvještaja, u dijelu u kojem se navode podaci o pozivima ŽC 112 u 2017. godini, 

ispravlja štamparska greška na način da se umjesto „6200 poziva“ upisuje „62000 poziva“ 

- Prilog: 17. 

 

Ad – 17. 

Predsjednik Vijeća, uz suglasnost vijećnika, otvara raspravu po Godišnjem planu razvoja 

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

Obzorom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu u predloženom tekstu.  

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

 

GODIŠNJI  PLAN 

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

-Prilog 17. 
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Ad – 18. 

Valter Žgrablić, predsjednik Komisije, ističe da je Komisija za izbor i imenovanja na sjednici 

28. ožujka 2018. razmatrala prijedlog Rješenja o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom 

u vlasništvu Grada Pazina, te predlaže Gradskom 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. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Rješenja o 

imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina prema prijedlogu 

Komisije. 

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

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina 

- Prilog: 18. 

 

 

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: 2163/01-03-02-18-2 

Pazin, 28. ožujka 2018.   

   

                 Predsjednik  

                         Gradskog vijeća 

                       Davor Sloković, v.r. 

       Zapisnik vodila 

      Ana Bančić, v.r. 

  

 

Napomena: Sjednica Gradskog vijeća snimljena je na DVD-u (audio i video) koji se čuva u Uredu Grada. 


