
Z A P I S N I K 

 

25. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 27. lipnja 2019. 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; Tomislav Čubrić (zamjenik vijećnika), Suzana Jašić, 

Dean Velenderić – SDP. 

Odsutni vijećnici (opravdano): 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, 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, Mladen Milohanić, voditelj „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma 

Istre“, Vedran Kirinčić, predstavnik tvrtke Sensum d.o.o. Rijeka, Zdenka Turkalj – Čohilj ravnateljica 

Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Samanta Grizila, članica Uprave trgovačkog društva Pazin 

sport d.o.o., Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Iva Ciceran, ravnateljica 

Gradske knjižnice Pazin, Maja Zidarić Pilat, ravnateljica Muzeja Grada Pazina, Serđo Šilić, 

zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Pazina, Gordana 

Trošt-Lanča, psihologinja Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Neva Ljuština, predsjednica i Mario 

Ivanković, član Savjeta mladih Grada Pazina i Mirjan Rimanić, novinar „Glasa Istre“. 

 

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

izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 14 s time što do 

verifikacije mandata zamjenik vijećnika nema pravo glasovanja.  

Zatim predsjednik Vijeća utvrđuje da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, 

otvara rad sjednice i raspravu po predloženom dnevnom redu. 

 

Suzana Jašić postavlja pitanje pročelnici Neviji Srdoč. Navodi kako je na 20. sjednici 

Gradskog vijeća Grada Pazina 31.1.2019. Gradsko vijeće donijelo Zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimir Nazor, uz nalog Školskom odboru da u roku od 90 dana 

izradi novi prijedlog Statuta. Rok je prošao  prije dva mjeseca, a Statut nije došao pred Gradsko vijeće. 

Nadalje, u Zapisniku s prošle sjednice Vijeća  stoji kako je ravnateljica obećala niz pismenih odgovora 

na vijećnička pitanja postavljenih od strane vijećnika Deana Velenderića, pa ju  zanima zašto nema još 

tih materijala na dnevnom redu.  

 

Nevija Srdoč odgovara kako je razlog izmjena Statuta i taj što je bilo pitanje da li su neka 

tijela, zbog strukture škole i veličine,  u skladu sa zakonom. Zbog toga se zamolilo ravnateljicu da 

najprije uputi pitanje Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kako bi se moglo njihovo očitovanje i 

mišljenje uključiti u prijedlog novog Statuta. On je kao takav već korigiran i spreman te se još samo  

čeka mišljenje Ministarstva, odnosno da li treba promijeniti sve ili se može zadržati stari sustav kakav 

je bio do sada.     

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje predloženi dnevni red. 

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

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika;  

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

obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;  

4. Prisega vijećnika;  
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5. Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada 

Pazina – SEAP; 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Strategije i plana prilagodbe klimatskim 

promjenama Grada Pazina; 

7. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2018. godinu; 

8. Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 

2018. godinu; 

9. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu; 

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Treće izmjene Statuta Gradske knjižnice 

Pazin; 

11. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; 

12. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina; 

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; 

14. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) 

sporta (I. izmjene), b) kulture i c) socijalne skrbi i zdravstva (II. izmjene); 

15. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu; 

16. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu; 

17. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 

poslovne zone „Ciburi“ Pazin; 

18. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pazin; 

19. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog 

suda u Puli. 

 

 

Ad – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 23. sjednice Gradskog vijeća od 14. 

svibnja 2019. godine. 

Od 13 vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ 

verificira Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća od 14. svibnja 2019. godine.  

- Prilog: 1. 

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika.  

Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika: 

Suzana Jašić – razvrstavanje otpada; 

Dean Velenderić – odgovori na pitanja iz rasprave vezano za Izvještaj o gospodarenju 

otpadom za Grad Pazin za 2018. godinu; 

Valter Žgrablić – postavljanje panoa, znakovlja sa natpisima dobrodošlice u Grad Pazin. 

 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Hani Glavinić (citirano): 

„Pitanje za pročelnicu Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti - Neviju 

Srdoč. 

Pitanje se odnosi na problem neupisane djece u cjelodnevni 9-sati program jaslica u Matičnom 

vrtiću u Pazinu, za pedagošku 2019./2020. godinu. 

 

Prema objavljenoj Privremenoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2019./2020. godinu, u 

cjelodnevni 9-satni jaslički program Matičnog vrtića u Pazinu, upisuje se 47 prijavljene djece s 

prebivalištem na području Grada Pazina, od ukupno 74 djece koja stječu uvjete propisane za upis. 

Slijedom navedenog, prema Privremenoj rang listi, u jaslički program u Matični vrtić u Pazinu 

ne upisuje se 27 djece koja stječu uvjete propisane za upis. 
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Tijekom 2018. i 2019. godine, na sjednicama Gradskog vijeća raspravljalo se o problemu 

nedostatnih postojećih kapaciteta u Matičnom vrtiću u Pazinu.  

Shodno tome, provedene su neke aktivnosti vezane za poboljšanje djelovanja Dječjeg vrtića 

„Olga Ban Pazin“, kao i poticanje privatnih inicijativa u predškolskom odgoju koja se ponajprije 

odnose na poticanje osnivanja obrta za dadilje te sufinanciranje rada predškolskih ustanova drugih 

osnivača, za smještaj djece s područja Grada Pazina. 

Poštovana pročelnice, zamolila bih Vas zaključno sa današnjim danom, informirate građane 

Grada Pazina što je sve napravljeno u prošlih godinu dana, ali i o budućim aktivnostima i mjerama 

koje namjeravate poduzeti s ciljem rješavanja problema neupisane djece te očekujete li da bi do 

početka pedagoške godine u rujnu 2019. mogli biti ostvareni uvjeti za upis u program jaslica matičnog 

vrtića ili obrta za dadilje, u ovom trenutku neupisane djece?   

Zbog važnosti problematike, molim Vas pisani i usmeni odgovor na postavljeno pitanje.“ 

Zatim vijećnica Glavinić navodi kako podržava inicijativu osnivanja obrta za dadilje kao i 

osnivanje predškolskih ustanova drugih osnivača. Na prethodnim sjednicama Gradskog vijeća, kada se 

govorilo o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Pazina koji bi se mogli dati na korištenje 

zainteresiranim osobama za otvaranje obrta za dadilje, bilo je rečeno da Grad nema adekvatnih 

prostora za tu namjenu, te da i postojeći poslovni prostori zahtijevaju znatna financijska ulaganja. 

Mišljenja je kako je zainteresiranima za otvaranje obrta prioritet upravo prostor za rad, zbog čega neki 

vjerojatno i odustaju od te ideje. Iz tog razloga postavlja pitanje – prijedlog u smislu da li se za potrebe 

otvaranja obrta za dadilje razmišljalo o stavljanju u funkciju prostora društvenih domova na području 

Grada Pazina i eventualno okolnih općina, kao i o mogućnosti korištenja prostora u sklopu područnih 

Vrtića ako ih ima?  

Možda bi bilo dobro da se izradi analiza u tom pravcu.“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 

 

Suzana Jašić (citirano): 

„1. Pitanje za Gradonačelnika Renata Krulčića:  

U kojem se roku odmaralište u Špadićima planira ponovo privesti svojoj svrsi, a to je prihvat 

djece osnovno školske dobi tijekom ljetnih praznika? 

Obrazloženje: 

- 3. svibanj 2017., Glas Istre: “U tijeku izrada dokumentacije za rekonstrukciju Odmarališta 

Špadići” 

“U kolovozu protekle godine (2016.) započeo proces izrade dokumentacije. Na temelju 

”Izvještaja o vizualnom pregledu međukatne konstrukcije dječjeg odmarališta u Špadićima” krenulo se 

u postupak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Dječjeg odmarališta Špadići u 

Poreču, koja uključuje izradu glavnog projekta. 

Dovršetak izrade projekta planiran je za rujan 2017. godine nakon čega će se pokušati pronaći 

najbolji način zatvaranja financijske konstrukcije.” 

- 19.4.2018., Glas Istre: „Pravne pripreme za rekonstrukciju i dogradnju Špadića“ 

“Vijeće Grada Pazin donijelo je Odluku o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u 

naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici čime 

su stvoreni preduvjeti za pripremu dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju odmarališta u 

Špadićima.” 

- 2018/2019. na jednoj od sjednici Vijeća bilo je govora o prodaji jedne parcele u Špadićima u 

vlasništvu Grada Pazina, a na moje pitanje dan mi je izričit odgovor da će se dobivena sredstva od 

prodaje parcele koristiti za rekonstrukciju Odmarališta.  

- 14.5.2019.: 23. sjednica Gradskog vijeće, pročelnica Srdoč je na pitanje B. Demarka 

odgovorila: “… nalaz tvrtke Učka-konzalting d.o.o. pokazao je da je to što se godinama nije ulagalo u 

objekt dovelo do toga da isti više nije siguran za boravak djece. U proteklih godinu dana napravljen je 

Glavni projekt i još treba riješiti dio oko parcelacije. Zadnja procjena ulaganja na osnovu Glavnog 

projekta iznosi 3 milijuna kuna, kojih za sada nema u Proračunu, ali intenzivno se razmišlja o 

svakojakim opcijama (možda da se dio proda). Trudit će se da se što prije nađe način kako bi nove 

generacije mogle ljetovati u tom odmaralištu.” 
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Dakle, način financiranja još nije pronađen. Apeliram u ime brojnih roditelja koji me traže da 

to pitanje postavim i nastavim postavljati, da rekonstrukcija Špadića mora postati projekt s prioritetom 

jer je Pazin grad u kojem nema ljetnih kampova za djecu (uz izuzetak privatne inicijative Udruge 4+  

za 15-ak djece vrtićke i rane školske dobi u trajanju od tjedan dana i Kampa Crvenog križa za 40 djece 

1. i 2. razreda u trajanju od dva tjedna) koji ne mogu  zamijeniti značaj Špadića, niti im je to cilj 

(mogu biti samo komplementarni Špadićima). Brojni gradovi u Istri imaju riješene ljetne kampove koji 

primaju veći broj djece tijekom cijelog ljeta, a Pazin je bez Špadića ostao bez važnog sadržaja i važne 

potrebe koju je za djecu desetljećima ispunjavao tijekom ljetnih praznika (a koji traju gotovo tri 

mjeseca).  

Molim odgovor: U kojem se roku odmaralište u Špadićima planira privesti svrsi? 

 

2. Pitanje za gradonačelnika Grada Pazina (usmeni odgovor) i predsjednika Uprave 

trgovačkog društva Usluga d.o.o. Vladmira Burića (pismeni odgovor):  

Molim pojašnjenje oko kadrovskih promjena u upravljanju trgovačkim društvom Usluga d.o.o. 

Na Skupštini Usluge d.o.o., 15. 4. 2019., radi isteka mandata razriješena je Uprava društva, 

odnosno Dragan Šipraka kao predsjednik Uprave, a imenovana je nova Uprava na vrijeme od četiri 

godine, odnosno, imenovan je Vladimir Burić za predsjednika Uprave, koji zastupa društvo 

samostalno i pojedinačno. No, vidimo da se Dragan Šipraka sad potpisuje, ne više kao direktor, već 

kao prokurator tog trgovačkog društva. Kako Usluga d.o.o., suprotno Zakonu o pravu na pristup 

informacijama, ne objavljuje izvještaje sjednica svojih tijela, molim za pojašnjenja:  

Zbog čega je razriješen Šipraka, a imenovan novi predsjednik Uprave? Zbog čega je donesena 

odluka o prokuratoru trgovačkog društva Usluga d.o.o. i tko ju je donio? Kakva je financijska 

usporedba prije te odluke i poslije? Točnije, molim informacije o plaći i honorarima prethodnog 

predsjednika Uprave i direktora trgovačkog društva te iznos plaće i honorara sadašnjeg predsjednika 

Uprave, kao i iznos honorara, odnosno troškova obavljanja usluge prokuratora.  

Molim pismeni odgovor.  

- pitanje proslijeđeno trgovačkom društvu Usluga d.o.o. Pazin. 

 

3. Pitanje za predsjednika Uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. Vladmira Burića: 

Kad će trgovačko društvo Usluga d.o.o. ispoštovati Zakon o pravu na pristup informacijama 

(ZPPI) i Zakon o održivom gospodarenju otpadom (ZOOGO), odnosno pripadajuću Uredbe o 

gospodarenju komunalnim otpadom, i proaktivno objavljivati zakonima propisane informacije o svom 

radu i poslovanju (na njihovim web stranicama nema nikakvih zapisnika)? 

Nedavno provedeno istraživanje Zelene Istre potvrdilo je da su komunalna društva  u Istri, uz 

neke izuzetke, netransparentna. Citiram: “Nažalost, većina komunalnih poduzeća  u Istri krši Zakon o 

pravu na pristup informacijama (ZPPI) i Zakon o održivom gospodarenju otpadom (ZOOGO), 

odnosno pripadajuću Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, koji nalažu objavljivanje mnoštva 

informacija na njihovim internetskim stranicama i to "na lako pretraživ i strojno čitljiv način. 

Situacija koju smo utvrdili je vrlo loša jer većina komunalnih poduzeća ne objavljuje 

informacije koje su nam nužne da bismo shvatili koje sve troškove poslovanja imaju i prihode od 

prikupljanje otpada, posluju li racionalno i jesu li cijene usluge prikupljanja otpada realne? 

Dakle, u kojem će roku trgovačko društvo Usluga d.o.o. ispoštovati navedene propise i 

proaktivno objavljivati zakonom propisane informacije o svom radu i poslovanju. 

Molim pismeni odgovor.“ 

- pitanje proslijeđeno trgovačkom društvu Usluga d.o.o. Pazin. 

 

Nevija Srdoč na pitanje (Hani Glavinić) koje se odnosi na problem neupisane djece u 

cjelodnevni 9-sati program jaslica u Matičnom vrtiću u Pazinu, za pedagošku 2019./2020. godinu 

kronološki iznosi što je rađeno od rujna 2018. do lipnja 2019.. Navodi kao je važno reći da su upisana 

sva djeca vrtićke dobi te da je obuhvaćenost djece u Pazinu 87% za vrtićku dob, što je iznad 

nacionalnog i europskog prosjeka. Niže od europskog prosjeka je obuhvaćenost djece jasličke dobi, a 

koja je u ovom trenutku 26% te je želja da obuhvaćenost bude iznad 29%.  

Ističe kako je činjenica da je ostalo neupisane djece te se razmatralo nekoliko varijanti. Jedna 

je bila prostor na Starom Pazinu, no pokazalo se da to iziskuje znatna financijska sredstava (oko 3 

milijuna kuna), a prostor nije u vlasništvu Grada Pazina. Ono što se važno dogodilo u razdoblju koje 
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se spominje, je da je Grad Pazin odnosno Vrtić početkom ove godine dobio bespovratna sredstava u 

visini od 5,3 milijuna kuna. Nakon uspješno provedene javne nabave, polovicom srpnja kreću radovi 

proširenja koji bi trebali biti završeni do rujna 2020. Navodi kako se planira za vrijeme radova dio 

djece smjestiti u prostorije u Društvenom centru Veli Jože. Stoga se od Ureda državne uprave u 

Istarskoj županiji zatražilo preliminarno mišljenje, a od Učke konzalting stručno mišljenje o stanju 

objekta za privremeni boravak djece. Pojašnjava kako će za potrebe boravka djece u Društvenom 

centru Veli Jože biti na raspolaganju više od 250 m2 neto prostora sa sanitarnim čvorom i sobama.  

Sreća je što se ranije ulagalo u taj objekt kojeg su do sada koristile udruge, a kojima će sada biti 

ograničeno korištenje do srpnja 2020. godine.    

Navodi kako bi sve bilo jednostavnije kada bi Grad Pazin u Proračunu imao 3 milijuna kuna 

pa bi se našao i opremio prostor za dodatne jasličke grupe, no kako u ovom trenutku to nije slučaj. Sva 

sredstva koja se ulažu nastoji se da dođu iz vanjskih izvora. Paralelno je tako pisan i projekt za zgradu 

donjeg vrtića te je napravljeno idejno rješenje.  

Treći smjer koji je izabran je poticanje privatnih inicijativa, na inicijativu vijećnika, te je u tom 

dijelu napravljen inicijalni poziv, a  u suradnji s Obiteljskim centrom i s Uredom ureda državne uprave 

Istarske županije za društvene djelatnosti, napravljen je Vodič za otvaranje obrta dadilja. Navodi kako 

je bilo potrebno najprije uskladiti ranije nedorečeno djelovanje Obiteljskog centra i Ureda državne 

uprave koji su bili prije nadležni svaki za svoj dio kod otvaranja obrta.  

Nakon toga, u veljači 2019. godine održano je predavanje za 14 potencijalnih prijavitelja, a 

objavljen je tada i javni poziv gradonačelnika za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpore iz 

Programa potpore poduzetništvu Grada Pazina gdje je navedeno da će se obrte za dadilje dodatno 

podržati i sufinancirati. U ovom trenutku postoji preliminarna lista i ekonomska cijena vrtića (1.394,28 

kn) te će se po definiranju konačne liste iz Proračuna sufinancirati one dadilje koje budu primale 

jasličku djecu s područja Grada Pazina.  Što se tiče prostora, za dadilje i privatni vrtić na natječaju je 

ponuđen jedan prostor u vlasništvu Grada Pazina na Starom trgu,  ali izgleda da su troškovi uređenja 

veći nego li prijavitelji mogu ponuditi u ovom trenutku.  

 Također, podržano je i osposobljavanje za dadilje te je, zahvaljujući POU Pazin, a u suradnji s 

POU Pula, krenulo osposobljavanje za 11 polaznika, od čega 5 iz Pazina. Osposobljavanje bi trebalo 

biti gotovo početkom rujna tekuće godine, kada će se i znati da li se u Pazinu dobilo željene privatne 

obrte dadilja koji će otvoriti privatne vrtiće. Navodi kako će se napraviti dodatni napor kako bi se 

našlo rješenje i osiguralo dvije dodatne jasličke skupine te će se ponovno razmotriti neki prostori kako 

bi se to realiziralo u slučaju da se ne dogodi otvaranje privatnih vrtića i obrta za dadilje.  

Po pitanju odmarališta u Špadića (Suzana Jašić) dogovara kako je ta priča odnosno problem 

dugo godina stajao zanemaren. Kada se pokrenulo pitanje sigurnosti za boravak djece, 2016. godine 

napravljen je nalaz stanja. Tada je već bila izrađena Strategija razvoja Grada Pazina i što se tiče 

nadležnog odjela Grada, jasno su definirana dva prioriteta: predškolci i dom za starije osobe. Kada će 

Špadići ostvariti uvjete i da li će doći do prodaje zemljišta i u kojoj mjeri, u ovom trenutku ne može 

reći.        

 

Zoran Sloković daje kratko pojašnjenje na pitanje upućeno za Uslugu d.o.o. (Suzana Jašić). 

Navodi kako se uprava društva imenuje na mandatno razdoblje, nakon čega se ponovno imenuje 

uprava i direktor društva. Tako je po isteku mandata g. Dragana Šiprake i članova Uprave, raspisan 

natječaj na koji se javio sadašnji direktor. Kako je u trenutku imenovanja još uvijek bio u radnom 

odnosu kod starog poslodavca, za razdoblje od mjesec dana otkaznog roka nije obavljao novu funkciju 

i nije primao plaću, iako je bio imenovan na mjesto predsjednika uprave Usluge  d.o.o. Kako bi se 

omogućilo tehničko poslovanje Društva, za to je prijelazno razdoblje od mjesec dana  imenovan 

prokurist. Financijske posljedice su iste, odnosno plaća je kao i koju je primao raniji direktor.  

Nevezano za pitanje, navodi kako je u tijeku na savjetovanju nova Uredba o otpadu te poziva 

zainteresirane da pogledaju.     

 

Suzana Jašić obraća se pročelnici Neviji Srdoč u vezi jaslica, navodeći kako neke roditelje 

zanima da li postoji šansa da se u Društvenom centru otvore jasličke ili vrtićke skupine kada se zgrada 

gornjeg vrtića dovrši i kada se djeca koja će privremeno biti tamo iz Društvenog centra vrate u gornji 

vrtić.  
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Nevija Srdoč odgovara da se ovim preseljenjem sada stvaraju uvjeti u Društvenom centru te će 

to biti jedna od mogućnosti. Najprije treba vidjeti što će biti s privatnim inicijativama dadilja i 

otvaranja vrtića.   

 

Predsjednik Vijeća konstatira da će se pisanim putem odgovoriti na ona pitanja za koja je to 

zatraženo te zaključuje raspravu. 

- Prilog: 2. 

 

Ad – 3. 

Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika vijećnika podnosi Miranda Karanović, predsjednica Komisije (po tekstu koji se 

nalazi u prilogu zapisnika). 

Mandatno-verifikaciona komisija utvrdila je da je Boris Demark s Liste Socijaldemokratske 

partije (SDP), pisanom izjavom od 13. lipnja 2019. podnio zahtjev za mirovanje vijećničkog mandata 

u Gradskom vijeću Grada Pazina iz osobnih razloga. 

Socijaldemokratska partija (SDP) je svojim dopisom od 18. lipnja 2019.  odredila da Borisa 

Demarka (1. s Liste) zamijeni Tomislav Čubrić iz Pazina, Muntriljska 1, neizabrani kandidat, 4. s Liste 

Socijaldemokratske partije (SDP) (članak 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima). 

Nakon izvršenog uvida u podnesak Borisa Demarka, odluke  Socijaldemokratske partije (SDP)  

o zamjeni člana Vijeća, dokumentacije Gradskog izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za 

članove Gradskog vijeća Grada Pazina na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine i odredbi 

Zakona o lokalnim izborima, Komisija konstatira da je postupak zamjene vijećnika proveden sukladno 

Zakonu, te da Borisu Demarku vijećnički mandat u Gradskom vijeću miruje iz osobnih razloga, a 

zamjenjuje ga Tomislav Čubrić 

Nakon utvrđenih činjenica, Komisija jednoglasno i bez primjedbi predlaže da Gradsko vijeće 

navedene činjenice primi na znanje i bez glasovanja donese Odluku o mirovanju vijećničkog mandata 

vijećniku Borisu Demarku i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika Tomislava 

Čubrića 

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

 

O D L U K A 

o mirovanju vijećničkog mandata vijećniku Borisu Demarku    

i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika Tomislava Čubrića 

- Prilog: 3. 

 

Ad – 4. 

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Pazina Tomislav Čubrić daje usmenu i pisanu Prisegu za 

člana Gradskog vijeća Grada Pazina. 

- Prilog: 4.  

 

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

vijećnika sa pravovaljanim glasovanjem. 

 

Ad – 5. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada 

Pazina – SEAP obrazlaže Vedran Kirinčić (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako definitivno postoji potreba da se radi po pitanju klimatskih promjena. Pravna 

osnova za donošenje ovog akta sadržana obvezama Grada Pazina kao potpisnika Sporazuma 

Gradonačelnika, Novog integriranog Sporazuma Gradonačelnika za klimu i energiju, te u odredbama 

Pravilnika za provedbu EU projekta  EMPOWERING (Empowering Local Public Authorities to Build 

Integrated Sustainable Energy Strategies). 

Pojašnjava kako je SECAP jedna mjera odnosno dokument koji se sastoji od dva dijela:    

Akcijskog plana energetskog i klimatskog održivog razvoja Grada Pazina (eng. Sustainable Energy 

and Climate Action Plan - SECAP) i Strategije prilagodbe klimatskim promjenama te izbjegavanje i 

odnos prema mogućim promjenama.  
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Planovi, zapravo, obveze su provedba dodatnih mjera energetske učinkovitosti, sve s ciljem 

smanjenja emisija CO2 za najmanje 40% u periodu do 2030. godine. Točnije, potpisnici Sporazuma 

moraju u roku od dvije godine donijeti odluke i provesti dokumente koji su relevantni i koji se 

periodički moraju obnavljati.  

Revizija Akcijskog plana sastoji se od nekoliko koraka:  

- analiza postojećeg inventara emisija CO2 za područje Grada,  

- analiza ostvarenja postojećih mjera, 

- analiza prikupljenih podataka potrošnje u referentnoj, 2017. godini, jer je tada bilo najviše 

podataka, te su izračunate konačne emisije,  

-donošenje plana monitoring emisija inventara koji se uspoređuje s bazičnim inventarom. 

Ističe da je u odnosu na 2011. godinu, kada je rađen osnovni SEAP, došlo u pojedinim 

sektorima do smanjenja, dok je u sektoru prometa došlo do povećanja emisija.  Bez obzira na to, došlo 

je, gledajući ukupno, do smanjenja emisija CO2 za 6%.  

U analizi provedbe mjera koje su predložene SEAP- om i one koje su provedene,vidljivo je 

kako postoji još prostora jer dio mjera još nije proveden.  

Identificirane su i predložene nove aktivnosti, odnosno dio mjera se nastavlja kako bi se 

dobilo neko planirano smanjenje emisija do zaključno 2030. To su projekcije da bi time postigli 

željeni cilj od 40%.  

 

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

zaštitu okoliša na sjednicama 26. lipnja 2019. razmatrali su prijedlog Odluke o usvajanju Revizije 

Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Pazina – SEAP, te predlažu Vijeću da istu prihvati 

u predloženom tekstu. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Suzana Jašić navodi kako želi prokomentirati nekoliko svari vezanih za ovu točku, te sljedeću, 

6. točku koja slijedi. Upućuje pohvalu za pristupanju inicijativi gradova i gradonačelnika te za izradu 

planova koji se predstavljaju Vijeću. Navodi kako ekologija, klimatske promjene i održivi razvoj, nisu 

tema, već su tema svih tema sadašnjeg vremena.  

Žao joj je što u Akcijskom planu energetski održivog razvoja nije provedeno malo više mjera 

pa je nekako i sumnjičava u nizu mjera koje se predviđaju u oba plana.  Jasno joj je kako se sve te 

mjere ne mogu i neće ostvariti, no utješno je što će barem dio njih biti ostvaren. Stoga je dobro da se 

ima planove i da se o njima vodi računa te da se barem nešto ostvari.  

Vezano uz Akcijski plan energetski održivog razvoja, pita zbog čega nije ekološka rasvjeta 

realizirana ranije s obzirom da se najavljivala.  

Također, koristi prostor da spomene tri konkretne aktivnosti, koje Pazin ne koštaju mnogo, a 

stvar je samo promjene svijesti o njihovoj važnosti.  

Naglašava najprije važnost stabala i trajnog raslinja, čija je važnost istaknuta i u Strategiji i 

Planu prilagodbe klimatskim promjenama. Navodi da kada se dolazi u Pazin i kada se gleda okolna 

brda, dojam je da je puno zelenila, a za što su zaslužne prethodne generacije i nekakve prošle vlasti 

koje su sadile stabla u čijoj hladovini danas uživamo. Napredne zemlje i gradovi sade sve veći broj 

stabala upravo zbog proizvodnje kisika i smanjenja ljetnih temperatura. S obzirom na klimatske 

promjene i najavu većih toplina u budućnosti, smatra da je ovo o čemu govori sve važnije. Vezano uz 

rečeno, navodi kako je stalno brine da li sadimo stabla za buduće generacije na mjestima gdje se pile 

iz raznih razloga (parkovi, ispred gradske tržnice, kod BIPA- e). Ističe kako stabla samo nestaju te je 

zanima da li se negdje posade nova i može li Vijeće donijeti odluku da se za svako odsječeno stablo 

zasadi barem jedno novo u blizini.  

Također, navodi kako napredne zemlje i gradovi obnavljaju fontane i česme na kojima 

stanovnici ili posjetitelji mogu besplatno piti vodu ili napuniti boce, čime se smanjuje kupnja 

plastičnih boca te se diže kvaliteta zdravlja. Pita se da li i Grad može ići u tom smjeru.  

Kao problem potrošnje energije navodi klima uređaje. Navodi kako često pohodi javne 

prostore gdje radi klima i hladi uz otvoren prostor radi zraka, a čime se troši energiju uzalud. Predlaže 

da se tom problemu pristupi svjesnije te da se ljude educira i upozori da na taj način javna sredstva 

bacaju kroz prozor.    
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Zoran Sloković navodi kako je na Odboru bila rasprava i želi spomenuti kako je postavljeno 

pitanje oko uštede na javnoj rasvjeti oko 77% . Od izrađivača je dobiveno objašnjenje kako se ne radi 

o zamjeni aktualne rasvjete drugom, već o načinu na koji HEP proizvodi struju i gdje se onda emisije 

CO2 od strane HEP- a smanjuju za to razdoblje pa to projicira umanjenje CO2 na javnu rasvjetu.  

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke o usvajanju 

Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Pazina – SEAP u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o usvajanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog  

razvoja Grada Pazina – SEAP 

- Prilog: 5. 
 

Ad – 6. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Strategije i plana prilagodbe klimatskim 

promjenama Grada Pazina obrazlaže Vedran Kirinčić (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Osvrće se na prethodne komentare vijećnice Jašić te navodi primjer Krka s kojim dosta 

surađuju. naglašava kako do 2030. planiraju nultu emisiju CO2 na razini otoka. Prvi korak je da je 

15% ukupne energije uštede kroz edukaciju i osvještavanje, što lokalnih žitelja, a što turista.  

Energija je sve zelenija i sve je više obnovljivih izvora energije pa se smanjuju same po sebi 

emisije, no to ne znači da se ne treba provoditi mjere energetske učinkovitosti.  

Navodi kako mjere prilagodbe proizlaze iz nacrta RH, Strategije i Akcijskog plana odnosno 

procjene ranjivosti i rizika. Identificirane su visoke temperature i poplave kao nešto što je najkritičnije, 

da bi se u drugom nizu faktora našle mjere i koraci koje je potrebno najprije provesti.  

Ističe kako je provedena analiza mogućih mjera da bi se konačno odabralo 17 mjera, koje je 

odabrao Grad Pazin iz nekoliko sektora i koje su onda preporučene. Sada treba raditi na tim mjerama i 

implementaciji istih te njihovom praćenju kako bi se vidjelo da li se ide u dobrom smjeru i koliko smo 

u tome učinkoviti.  Ideja je zapravo da se kroz niz mjera i akcija periodički sve prati te da se tako dio 

mjera nastavi, a dio odbaci ili uvedu nove, ukoliko se tako pokaže.  Bitno je da se uzmu izvori koji su 

kontinuirani i koji se mogu pratiti da bi se moglo vidjeti nekakav napredak.  
 

Zoran Sloković pojašnjava s tehničke strane kako je pred vijećnicima prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Prijedloga Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina, što je 

zapravo prvo čitanje ovog dokumenta. Da bi dokument bio donesen potrebno je da bude prije toga 

donijeta državna strategija, koja još uvijek nije donijeta. Ova je bila tijekom četvrtog i petog mjeseca 

na javnoj raspravi te se čeka da bude donesena do konca tekuće godine.  Predlaže da se ipak prihvati 

Prijedlog Strategije i plana za potrebe dovršetka projekta iz kojeg je sufinancirana izrada. Dokument 

će u konačnoj verziji ponovno biti na Vijeću kada državna strategija bude donijeta. Zato se predlaže i 

prihvaća kao prijedlog a ne donosi se odluka.  
 

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

zaštitu okoliša na sjednicama 26. lipnja 2019. razmatrali su prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Prijedloga Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina, te predlažu Vijeću da 

istog prihvati u predloženom tekstu. 
 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

prihvaćanju Prijedloga Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina u 

predloženom tekstu. 

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

 

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Prijedloga Strategije i plana prilagodbe  

klimatskim promjenama Grada Pazina 

- Prilog: 6. 
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Ad – 7. 

Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2018. godinu obrazlaže 

Mladen Milohanić (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika) 

Navodi kako je karakteristično za prošlu godinu da se postiglo maksimum u odobrenim i 

plasiranim sredstvima, a povod svemu tome bila je konačno zahuktala situacija sa apliciranjem 

projekata na Program ruralnog razvoja RH.  

Za jedanaest, od trideset i četiri odobrena kredita, odrađeno je pred financiranje za ono što 

slijedi refundiranje od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, što je zapravo razlog zbog čega 

Fond postoji.  

Tako je iz sredstava Fonda je u 2018. godini odobren 31 zajam u vrijednosti 23.961.000,80 

kuna, od čega za područje Grada Pazina niti jedan, dok su u protekle 24 godine realizirana ukupno 102 

zajma ukupne vrijednosti 25.065.667,14 kuna. Pozitivan trend se nastavlja te je u 2019. do sada u 

prvih šest mjeseci odobreno oko 16 milijuna kuna te se ulaže maksimalan napor za pratiti sve projekte 

koji se jave jer je to za obične korisnike poljoprivrednike nešto što je jednostavnije. Namjena svih tih 

plasiranih sredstava je uglavnom 70% za mehanizaciju, preradbene kapacitete, stočarstvo i preradu 

mlijeka.  

Navodi kako je interesantno za prošlu, 2018. godinu to da su se uhvatili malo jače sa 

financiranjem ekološke proizvodnje s ciljem potpore da Istra postane eko regija. Radi se o 3,6 milijuna 

kuna kojima su isfinancirali projekt za proizvodnju i preradu začinskog bilja. 

Što se tiče Pazina, u prošloj godini nije bio niti jedan kredit isfinanciran, dok će ove godine 

sigurno biti barem jedan. 

Ističe kako je kroz 25 godina rada Fonda zaustavljen negativan trend u agraru u Istri te kako je 

za sve to vrijeme suradnja s gradom Pazinu bila na visokoj razini te da se tako očekuje i dalje.   

 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 26. lipnja 2019. razmatrao je Izvješće o 

radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvješće o radu „Fonda za 

razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2018. godinu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2018. 

godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 4. lipnja 

2019. godine. 

- Prilog: 7. 

 

U 19:08 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Ivica Franković, pa predsjednik Vijeća konstatira 

da sjednici prisustvuje 13 vijećnika. 

 

Ad – 8. 

Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 

2018. godinu obrazlaže Darko Tumpić (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako bi želio izdvojiti samo nekoliko stvari koje se Učilištu čine zanimljivim da se 

spomenu.  

Iz djelatnosti izdvaja amatersko kazalište, kao novinu u djelatnostima Učilišta a čiji rad ima za 

rezultat jednu predstavu koja se izvodila tri puta i imala veliki broj publike. Dobar rad je vidljiv i u 

2019. gdje je amatersko kazalište nastavilo sa dvostruko većem brojem članova (20). 

Također, jedna od novih aktivnosti je i ljetno kino u gostima, s kojim se prošle godine krenulo 

malo jače i dobro je prihvaćeno te je sa lanjskih 18 projekcija ove godine planirano više od 30 

projekcija kroz razna mjesta.  

Kod programa ističe HAVC od koga su dobivena sredstva za ovu godinu da se program 

realizira što daje veću mogućnost.  
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Ukupno gledano, u programsku djelatnost uloženo je oko 360 tisuća kuna na način da se u 

pravilu djelatnost financira sama od sebe. U tom kontekstu, kino koje je u plusu i pokriva neke  

kazališne djelatnosti ili glazbene programe koji su manje komercijalni.  

Ističe da u svojoj djelatnosti imaju i zgrade koje moraju održavati te je u tom dijelu uloženo 

200 – tinjak tisuća kuna u prethodnoj godini, od čega je pola proračunskih sredstava, a drugi dio su 

vlastita sredstva. 

Navodi kako se konstantno nastoje prijavljivati na sve fondove kako bi se unaprijedila 

djelatnost Učilišta, rezultat čega je i najnoviji projekt za koji im je u 2019. iz Europskog socijalnog 

fonda odobreno 1,6 milijuna kuna. Prijavljena je i sanacija krovišta no ta prijava nije pozitivno 

riješena.     

 

Odbor za kulturu na sjednici 18. lipnja 2019. razmatrao je Izvještaj o financijskom poslovanju 

i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Suzana Jašić navodi kako je iz zadnjih par godina rada ravnatelja POU Pazin vidljivo kako 

dobro „plivaju“ u okviru koji im je zadan. Osobno povremeno bude nezadovoljna ulogom koju 

Spomen dom ima u zajednici jer se ne može pomiriti s nekim stvarima, ali je činjenica kako bi za 

nešto više i konkretnije uloge za zajednicu trebalo promijeniti kompletan način razmišljanja i 

djelovanja o tome kakav nam kulturno – obrazovni centar treba i zbog čega. Mišljenja je da to treba 

poteći iz vijećnice a ne od samog POU. Unatoč tome, pohvalno je što se svake godine dodaju neki 

novi programi, kao što je amatersko kazalište i unaprjeđuju stari programi, poput kina koji postaje 

jedan dio kulture za dosta građana.  

 

U 19:14 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Ivica Franković, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika. 

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvještaj o financijskom 

poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2018. godinu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u 

Pazinu za 2018. godinu tekstu kako ga je prihvatilo Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 24. svibnja 

2019. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 28. svibnja 2019. 

godine. 

- Prilog: 8. 

 

Ad – 9. 

Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu obrazlaže 

Samanta Grizila (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako nije  bilo promjena u upravljanju, osim što je došlo do isteka mandata Nadzornog 

odbora te su na sjednici skupštine u lipnju imenovani novi članovi Nadzornog odbora u narednom 

četverogodišnjem mandatu 2018. – 2022. - Lucijan Ujčić, Predsjednik Nadzornog odbora, Mirjana 

Monas, zamjenice Predsjednika i Vedran Ivančić, član. 

U dijelu kadrova, i dalje  je pet zaposlenika na ukupno tri sportska objekta kojim upravljaju. 

Koristi se i mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa te se koriste fiskalne 

olakšice „garancija za mlade“ za dvije osobe u 2018.  

U Školsko-gradsko sportskoj dvorani tijekom godine održane su brojne manifestacije – Dani 

meda, Istarska izložba gljiva, koncertne manifestacije, Festival palačinki, Energetski dani, 

ISTRAKON, a održavalo se i dobrovoljno darivanje krvi u organizaciji Crvenoga križa Pazin. 

Također, u sportskim objektima održana su brojna sportska događanja gdje naglašava pokaznu 

košarku za osobe u invalidskim kolicima. 
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Ulagalo se i u infrastrukturu te je u 2018. ispred Školsko-gradske sportske dvorane osiguran 

parking za bicikle za sve bicikliste posjetitelje dvorane. U lipnju je dovršeno postavljanje stupića 

(ukupno šest stupića) ispred ulaznog dijela Školsko-gradske sportske dvorane, kako bi se zaštitio 

kameni dio od ulaska vozila, a dvjema sklopivim stupićima ipak omogućio pristup u vrijeme 

održavanja manifestacija i ostalih potreba. Tijekom mjeseca lipnja obavljeni su radovi na Gradskom 

stadionu u Pazinu prije početka nove natjecateljske sezone 2018./2019. U listopadu 2018. godine 

dovršeni su radovi u Boćarskom centru A. Anzur Pazin te je nabavljen sanitarni kontejner.  

Po pitanju financija navodi kako su ukupni prihodi u 2018. godini iznosili  1.142.025,00 kuna 

što je smanjenje od 9,1% u odnosu na 2017. godinu. Najznačajniji dio ukupnog prihoda čine poslovni 

prihodi, a čine ih prihodi od prodaje u visini 619.980,00 kuna (najznačajniji prihodi unutar ove grupe 

su zakup velike dvorane Školsko-gradske sportske dvorane, zakup poslovnih prostora BC A. Anzur te 

zakup ugostiteljskog objekta Školsko-gradske sportske dvorane)  te  ostali poslovni prihodi u visini od 

522.032,00 kn (dotacije Grada Pazina za održavanje Školsko-gradske sportske dvorane i Gradskog 

stadiona) koji su za 11,95% niži nego prethodne godine.  

Ukupni rashodi u visini od 1.114.169,00 kn viši su za 2,98% nego 2017. godine. Najveći dio 

poslovnih rashoda čine materijalni troškovi u visini 503.065,00 kn, koji su u odnosu na 2017. godinu 

porasli za 4,94% te troškovi osoblja u visini 398.135,00 kn koji su za 8,56% niži nego prethodne 

godine.  

Dobit nakon oporezivanja iznosi 23.910,00 kuna i niža je za 84,40% u odnosu na 2017. 

godinu. 

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 18. lipnja 2019. razmatrao je Izvještaj o poslovanju 

trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Suzana Jašić ističe kako je ovo ponovno iznimno kvalitetno napisan izvještaj, ne smo tehnički, 

već i sadržajno. Vidi se da se puno radilo i da se razumije priroda posla te da je porasla kvaliteta 

usluge. Pohvaljuje uključivanjem  u dvoranu korisnika poludnevnog boravka i osoba s invaliditetom. 

Pohvaljuje i obrasce kvalitete na temelju kojih se dobiju povratne informacije i određene smjernice za 

napredak. Također, pohvaljuje obrasce prijave korištenja dvorane i pravilnike te za podizanje broja 

sati korištenja objekata jer je poanta da sportski objekti budu dostupni što više, različitim korisnicima.   

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvještaj o poslovanju trgovačkog 

društva Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu u 

tekstu kako ga je izradilo trgovačko društvo Pazin sport d.o.o., a Vijeću predložio Gradonačelnik 

Grada Pazina Zaključkom od 13. lipnja 2019. godine. 

- Prilog: 9. 

 

Ad – 10. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Treće izmjene Statuta Gradske knjižnice Pazin 

obrazlaže Iva Ciceran (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako je krajem veljače ove godine stupio na snagu novi Zakon o knjižnicama i 

knjižničnoj djelatnosti te je potrebno uskladiti Statut knjižnice.  

Najveća promjena je usklađivanje uvjeta odnosno kriterija pod kojim netko može biti 

ravnateljem javne knjižnice. Pored navedenog, potrebno je bilo uskladiti terminologiju u Statutu, a isto 

tako u Statut su uvrštene izmjene kojima se odredbe Statuta usklađuju s propisima koji reguliraju 

poslovanje Knjižnice u sklopu Proračunske riznice osnivača. 
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Odbor za kulturu na sjednici 18. lipnja 2019. i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 

26. lipnja 2019. razmatrali su prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Treće izmjene Statuta 

Gradske knjižnice Pazin, te predlažu Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

davanju suglasnosti na Treće izmjene Statuta Gradske knjižnice Pazin u predloženom tekstu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Treće izmjene Statuta 

Gradske knjižnice Pazin 

- Prilog: 10. 

 

 

Ad – 11. 

Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu obrazlaže Maja Stranić 

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

Pojašnjava kako se ovim Drugim izmjenama Proračuna predlaže povećanje prihoda poslovanja 

za 1.943.661,64 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine se povećavaju za 635.000,00 kuna, a 

primici od zaduživanja se povećavaju za 5.150.000,00 kuna.  

S druge strane, rashodi poslovanja se povećavaju za 486.712,76 kuna a smanjuju rashodi za 

nabavu nefinancijske imovine za 8.904.194,00 kuna. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

ostaju na razini 3.213.000,00 kuna. 

Navedenim promjenama planira se podmiriti deficit iz prethodnih razdoblja u iznosu od 

1.061.000,00 kuna.  

U nastavku (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika) pojašnjava po odjelima stavke i 

programe u kojima je došlo do promjena povećanja i smanjenja. 

 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 26. lipnja 2019. razmatrao je prijedlog 

Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u 

predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog Drugih (II.) 

izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu u predloženom tekstu. 

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

 

DRUGE (II.) IZMJENE PRORAČUNA  

Grada Pazina za 2019. godinu 

- Prilog: 11. 

 

Ad – 12. 

Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se 

nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako se radi o zaduživanju za kapitalni projekt Rekonstrukcije sustava javne rasvjete 

Grada Pazina. Projekt je planiran u Drugim izmjenama Proračuna u iznosu od 5.150.000,00 kuna, a 

navedena investicija planira se financirati dugoročnim zaduženjem, 

Da bi se navedeno financiralo, zatražilo se indikativnu ponudu Hrvatske banke za obnovu i 

razvitak koja ima posebne mjere upravo za financiranje javne rasvjete. Za navedeni iznos dobivena je 

ponuda za kredit na otplatu od deset godina s fiksnom kamatnom stopom od 0,5% godišnje, bez 

počeka i bez naknade za obradu kredita i rezervaciju sredstava.  

Glavni cilj projekta je da se rekonstruira sustav javne rasvjete na cijelom području Grada 

Pazina, što uključuje zamjenu svih postojećih rasvjetnih tijela sa visoko učinkovitom LED 

tehnologijom. Trenutno potrošnja iznosi oko 730 tisuća kuna sa PDV- om, dok bi se sa 
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rekonstrukcijom postiglo da ta potrošnja bude 175.598,00 kuna prema proračunima. Slijedom toga, 

postigli bi svake godine uštedu od 556.000,00 kuna sa PDV- om.  

Gledajući otplatni plan prethodno navedenog kredita, godišnja rata bila bi 528.000,00 kuna, 

tako da je razvidno da bi kroz period od deset godina uštedama u potrošnji električne energije 

isfinancirali cijeli kredit i zamjenu rasvjetnih tijela. Osim toga, ušteda se planira i na održavanju koja 

će biti puno manja te bi ušteda u tom segmentu godišnje bila 124.000,00 kuna, što je ukupno sa 

prethodnom uštedom više nego kredit.  

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednicama 

26. lipnja 2019. razmatrali su prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu 

prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dean Velenderić po pitanju kredita navodi kako je povoljan te da će podržati prijedlog. 

Upućuje pitanje u vezi zamjene rasvjete. Navodi kako je još 2016. godine više općina mijenjalo 

navedenu rasvjetu te da se o tome postavljao pitanja na vijećima pa ga zanima zašto Grad Pazin nije 

tada to prihvatio, odnosno, zašto se prije nije išlo u realizaciju toga te da li se razlikuju uvjeti ovog 

projekta danas i nekad.   

 

Elvis Kliman odgovara kao su po tom pitanju poduzimane razne aktivnosti. Napravljen je 

energetski pregled i sve podloge kako bi se moglo prijaviti na projekt koji podržava HBOR izuzetno 

povoljnim kreditom od samo 0,5% kamata na godišnjoj razini. Isto tako, sadašnja tehnika koja će se 

implementirati tim projektom je najnovije generacije, odnosno, radi se o automatici koja je 

komplementarna sa svim SMART Sity sustavima. Navodi kako je ovo najpovoljniji trenutak za 

prijavu te da uštede koje će se ostvariti su daleko veće i učinkovitije od ušteda koje imaju oni koji su 

ranije išli u zamjenu rasvjete. Tema je široka, a ovime se ispunjavaju svi uvjeti iz raznih zakona pa i 

Zakona o svjetlosnom onečišćenju te se neće morati raditi kasnije nikakve posebne revizije.  

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o zaduživanju 

Grada Pazina u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o zaduživanju Grada Pazina 
- Prilog: 12. 

 

Ad – 13. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu 

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

Navodi kako ova Odluka ide paralelno s onom Odlukom o zaduživanju jer je jedan od 

potrebnih dokumenata koji se šalje prema Vladi kako bi dobili suglasnost.  

Mijenja se članak 19. u Odluci na način da se u 2019. godini uz planirani primitak od 

zaduživanja u iznosu od 3.500.000,00 kuna za financiranje izgradnje prometnice „Ceste 2D u 

poslovnoj zoni Ciburi“ s pripadajućom komunalnom infrastrukturom, dodaje primitak od zaduživanja 

u iznosu od 5.150.000,00 kuna za financiranje Rekonstrukcije sustava javne rasvjete Grada Pazina. 

Ukupne dugoročne obveze na dan 31.12.2019. godine po osnovi glavnica kreditnih zaduženja 

Grada Pazina iznosit će 23.158.935,44 kuna.“ 

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednicama 

26. lipnja 2019. razmatrali su prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Pazina za 2019. godinu, 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 izmjeni 

Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu u predloženom tekstu. 
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Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U  

o izmjeni Odluke o izvršavanju  

Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu 
- Prilog: 13. 

 

Ad – 14 (a,b,c). 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu izmjena Programa javnih potreba Grada 

Pazina za 2019. godinu u području: a) sporta (I. izmjene), b) kulture i c) socijalne skrbi i zdravstva (II. 

izmjene). 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 18. lipnja 2019. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) 

izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2019. godinu i prijedlog Drugih (II.) 

izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pazina za 2019. godinu, te 

predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 

Odbor za kulturu na sjednici 18. lipnja 2019. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena 

Programa javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u 

predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje pojedinačno na glasovanje prijedlog 

izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) sporta (I. izmjene), b) 

kulture i c) socijalne skrbi i zdravstva (II. izmjene) u predloženom tekstu. 

 

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

 

a) Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2019. godinu 

 b) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2019. godinu i 

 c) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada  

               Pazina za 2019. godinu 

- Prilog: 14. 

 

Ad – 15. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Drugih (II.) izmjena Programa građenja 

komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. 

godinu. 

 

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

2019. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i 

građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da 

istog prihvati s time što Odbor predlaže da se, nakon što se utvrdi konačan iznos sredstava koja će biti 

utrošena za energetsku obnovu javne rasvjete, u skladu s odobrenjem Vlade Republike Hrvatske i 

Energetskog instituta Hrvoje Požar i utvrde svi parametri, odnosno definira konačan iznos godišnje 

uštede u odnosu na aktualnu visinu stavki potrošnje električne energije i održavanja, izradi i prezentira 

Gradskom vijeću detaljan desetogodišnji plan proširenja sustava javne rasvjete koje bi se financiralo iz 

preostalog dijela uštede i eventualno dodatnih sredstava gradskog  proračuna. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Drugih (II.) 

izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu zajedno sa prijedlogom Odbora za prostorno uređenje, 

komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. 

 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 
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DRUGE (II.) IZMJENE PROGRAMA 

građenja komunalne infrastrukture i građevina 

za gospodarenje komunalnim otpadom  za Grad Pazin za 2019. godinu 

 

i 
 

Z A K L J U Č A K 

 

Nalaže se Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo da nakon 

što se utvrdi konačan iznos sredstava koja će biti utrošena za energetsku obnovu javne rasvjete, u 

skladu s odobrenjem Vlade Republike Hrvatske i Energetskog instituta Hrvoje Požar i utvrde svi 

parametri, odnosno definira konačan iznos godišnje uštede u odnosu na aktualnu visinu stavki 

potrošnje električne energije i održavanja, izradi i Gradskom vijeću prezentira detaljan desetogodišnji 

plan proširenja sustava javne rasvjete na području Grada Pazina koje bi se financiralo iz preostalog 

dijela uštede i eventualno dodatnih sredstava gradskog  proračuna. 

- Prilog: 15. 

 

Ad – 16. 

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

komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 

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

2019. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2019. 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 održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu u predloženom tekstu. 

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

 

PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

- Prilog: 16. 

 

Ad – 17. 

Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 

poslovne zone „Ciburi“ Pazin obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika) 

Pojašnjava kako se time omogućuje Hrvatskim cestama projektiranje obuhvata zahvata 

rekonstrukcije državne ceste D77, za kojeg je u tijeku projektiranje dionice Čvor Rogovići – Trošti, 

čime se zadire u područje Plana te bi za potrebe projektiranja bile potrebne opsežne i sveobuhvatne 

izmjene Plana koje bi uzrokovale značajnu odgodu rekonstrukcije te ceste. Rekonstrukcija uključuje 

projektiranje i izgradnju pješačke i biciklističke staze.  

Stavljanjem Plana izvan snage omogućit će se i kvalitetnije korištenje prostora uz područje 

raskrižja cesta DC 77, nove spojne ceste Rogovići – Lindarski Križ (čija izgradnja uskoro započinje) i 

ulaza u poslovnu zonu Ciburi, a koje je raskrižje projektirano na način drukčiji od predviđenog 

Planom uslijed čega odredbe Plana, rezerviranjem prostora za raskrižje koje je u međuvremenu 

izmješteno, nepotrebno otežavaju gradnju na dijelu nekretnina u obuhvatu Plana.   

 

Dean Velenderić (iz klupe) pita da li će Hrvatske ceste odmah moć krenuti sa zahvatom na što 

Elvis Kliman odgovara kako je člankom 11. predviđen točan postupak.   

 

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

zaštitu okoliša na sjednicama održanim 26. lipnja 2019. razmatrali su prijedlog Odluke o provođenju 

postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin, 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 

provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin u 

predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o provođenju postupka stavljanja izvan snage  

Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin 

- Prilog: 17. 

 

Ad – 18. 

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pazin obrazlaže 

Serđo Šilić (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako će se Procjena koristiti za projekte u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća 

odnosno prepoznavanja i učinkovitog upravljanja rizicima.         

Gradonačelnik Grada Pazina donio je Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 

Grad Pazin, a time i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene, koja je obavljala organizacijske, 

operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene. 

Radna skupina izradila je Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pazin za koju su  

prvenstveno korišteni podaci iz važeće Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Pazina iz 2015. godine, podaci iz 

Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin te ostali relevantni podaci dobiveni od nadležnih službi. 

Temeljem odredbi „Smjernica za izradu procjene rizika za područje Istarske županije“,  

Procjena obuhvaća obradu sljedećih rizika: 1. potres, 2. požar otvorenog prostora, 3. epidemije i 

pandemije, 4. ekstremne temperature – toplinski val, 5. tehničko-tehnološke nesreće s opasnim 

tvarima, 6. poplave i 7. suša. Smjernicama se primarno određuje metodologija za procjenjivanje   

rizika te prikazivanje procjene u propisanom formatu scenarija. Za svaki identificirani rizik izrađen je 

odgovarajući scenarij kojim je opisana identificirana prijetnja, procijenjena vjerojatnost nastanka 

velike nesreće i posljedice po život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, te društvenu stabilnost i politiku. 

Na području Grada Pazina, prema shemi vrednovanja rizika, visoki rizik predstavlja epidemija 

i pandemija, umjereni rizici su požar otvorenog prostora, potres, toplinski val i poplava, dok su niski 

rizici tehničko-tehnološke nesreće i suša. Svi rizici su prihvatljivi (niski rizici za koje nije potrebno 

planirati poduzimanje dodatnih mjera) ili tolerantni rizici (svi umjereni rizici koji se mogu prihvatiti 

jer su troškovi smanjenja rizika premašuju predviđenu korist i visoki rizici koji se mogu prihvatiti jer 

je njihove smanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist). 

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta 

sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Analizirajući 

spremnost po zadanim parametrima procijenjena je ukupno visoka spremnost gotovih operativnih 

kapaciteta sustava civilne zaštite Grada Pazina u području reagiranja. 

Temeljem analize obrađenih rizika, odnosno vjerojatnosti nastanka negativnih događaja i 

njegovih posljedica na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku, kao i 

analize stupnja spremnosti gotovih operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite Grada Pazina u 

području reagiranja kod velikih nesreća, može se zaključiti da će ti kapaciteti biti dostatni za 

samostalno učinkovito reagiranje na otklanjanju posljedica velikih nesreća na području Grada Pazina, 

(uključujući djelovanje žurnih službi) dok bi samo u iznimnim situacijama  bila potrebna pomoć 

postrojbi civilne zaštite. 

Na kraju izlaganja zahvaljuje se članovima radne skupine koji su odradili veliki posao. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pazin u predloženom tekstu. 

 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 
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O D L U K U 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pazin 

- Prilog: 18. 

 

Ad – 19. 

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

27. lipnja 2019. razmatrala prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca 

porotnika Županijskog suda u Puli, te predlaže Vijeću da istog prihvati s prijedlogom da se za suce 

porotnike predlože: 1. BRANKO CRLJENICA iz Pazina, Stancija Pataj 73, 2. STANKO DRUŽETA 

iz Pazina, Jakova Volčića 6, 3. DUŠAN FRANCETIĆ iz Pazina, M.B.Rašana 10/A, 4. ANNAMARIA 

GRŽETIĆ iz Pazina, Dršćevka 3c, 5. MARIJANA MILEVOJ iz Pazina, Maršeti 16g i 6. MARIJA 

MOGOROVIĆ iz Pazina, Štefanije Ravnić 10. 

 Konačno Rješenje o imenovanju sudaca porotnika donosi Skupština Istarske županije. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli prema prijedlogu 

Komisije. 

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

 

Z A K LJ U Č A K 

o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli 

  

- Prilog: 19. 

 

 

 Na kraju sjednice, predsjednik Vijeća izvješćuje nazočne da se slijedeća radna sjednica 

Gradskog vijeća planira za rujan 2019. 

 

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

zaključuje rad sjednice u 20:00 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/ 52   

URBROJ: 2163/01-03-01-19-2        

Pazin, 27. lipnja 2019.  

                                       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. 


