36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održana 16. ožujka 2017. godine

16. ožujka 2017. godine održana je 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je raspravljano
i odlučeno o 17. točaka dnevnog reda.
Na početku sjednice vijećnici su prihvatili Izvješće Mandatno - verifikacione komisije o mirovanju
mandata vijećnika Ivana Bubića (HDZ) i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Ivice
Frankovića (HDZ), nakon čega je novi vijećnik Ivica Franković položio vijećničku prisegu.
Točka dnevnog reda koja je potaknula najviše rasprave bila je Informacija o stanju sigurnosti na
području Grada Pazina. U svom izlaganju načelnik Policijske postaje Pazin Valter Opašić konstatirao je
da je stanje sigurnosti na području Grada Pazina zadovoljavajuće, uz poseban naglasak na činjenici da
u protekloj godini nisu zabilježeni najteži oblici kaznenih djela. Vijećnik Dean Velenderić (SDP)
pohvalio je rad Policijske postaje i istaknuo zadovoljstvo stanjem sigurnosti u Gradu. Vijećnik Sergio
Rigo naveo je kako smatra da je rad Policijske postaje zadovoljavajući no drži da je potrebno učiniti
više na otkrivanju počinitelja djela teških krađa i krađa. Vijećnika Stjepana Gabrića (HDZ) zanimalo je
jesu li otkriveni počinitelji vandalskog čina iz ožujka protekle godine kada je grafitima išarana
pazinska crkva Sv. Nikole. U osvrtu na izlaganja i primjedbe vijećnika načelnik Policijske postaje
istaknuo je kako se kod otkrivanja počinitelja kaznenih djela teških krađa i krađa, a slično i kod
otkrivanja počinitelja vandalizma, radi o složenim postupcima u kojima je potrebno ne samo otkriti
vjerojatnog počinitelja već i pribaviti neosporne dokaze da je točno određena osoba počinila to djelo
kako bi kasnije omogućilo procesuiranje tih osoba, a zbog same prirode tih djela vrlo je teško pronaći
konkretne materijalne dokaze. U konačnici, vijećnici su prihvatili informaciju o stanju sigurnosti s
trinaest glasova za, uz jedan suzdržan glas.
Raspravljano je i o Izvještaju o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u
2016. godini, Izvješću o radu i Izvješću o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva
Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2016. godine te Izvještaju o radu Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 5. travnja do 31. prosinca 2016. godine. Vijeće je
prihvatilo navedene izvještaje uz pohvale podnositeljima izvještaja za aktivnosti izvršene u protekloj
godini. Na upit predsjednika Vijeća Borisa Demarka (SDP) o stanju starijih vozila u voznom parku
Javne vatrogasne postrojbe Pazin, zapovjednik JVP Serđo Šilić istaknuo je da je stanje svih vozila,
uključujući i ona starija, zadovoljavajuće te da se građani mogu pouzdati u interventnu sposobnost
opreme kojom raspolaže JVP, a započete su i pripremne radnje za buduću nabavu novih vozila za
gašenje šumskih požara.
Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina, kojom se
pokreće postupak raspisivanja javnog natječaja za prodaju:
 građevinskog zemljišta mješovite namjene (oznake M), katastarske oznake k. č. broj 1924/1
(3182 N. I.) upisano u zk. uložak broj 3287 za K. O. Pazin u površini od 13.373 m2 u ulici
Istarskih narodnjaka u Pazinu, tržišne vrijednosti 3.288.626,73 kune (zemljište koje se nalazi
sjeveroistočno od crpke Petrol na Starom Pazinu) i
 građevinskog zemljišta poslovne namjene (oznake K), katastarske oznake k. č. broj 4002/1 i
4002/11 obje upisane u zk. uložak broj 3332 za K. O. Pazin (Zabrežani) ukupne površine 2.903
m2 u Industrijskoj ulici u Pazinu, tržišne vrijednosti 476.980,16 kuna (zemljište u poslovnoj
zoni „Ciburi“).

Donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin, ista je tehnički usklađena sa zahtjevima Zavoda za prostorno
uređenje Istarske županije.
Vijećnici su podržali donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljskoturističke zone Vrh Drazeja, kojom se privatnom investitoru iz Siska, koji je i financirao izradu plana,
omogućava investiranje u turističku zonu na Lindaru u kojoj je predviđeno uređenje kampa s najviše
87 ležajeva.
Donošenjem Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Pazina za razdoblje od 2017.
do 2019. godine i Plana davanja koncesija na području Grada Pazina u 2017. godini stvoreni su
preduvjeti za raspisivanje javnog natječaja za davanje nove koncesije za dimnjačarske poslove, za
koju ugovor sa sadašnjim koncesionarom istječe u ovoj godini.
Vijeće je prihvatilo Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2016. godinu,
a nezavisni vijećnik Renato Kalac pohvalio je stanje sustava civilne zaštite. Prilikom rasprave o
donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu,
koji je također prihvaćen, Renato Kalac istaknuo je kako je pred Gradom u 2017. godini obiman posao
na izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pazina i Plana djelovanja civilne zaštite
te da je u tom smislu potrebno osigurati odgovarajuća sredstva za izradu ovih važnih dokumenata.
Zbog isteka mandata ranijem sazivu Povjerenstva, Odlukom o osnivanju i imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu, u Povjerenstvo su
imenovani:
1. SILVIO MATIĆ, Lovrin 80B, Pazin, za predsjednika,
2. KLAUDIO SINKOVIĆ, Maršeti 14A, Pazin, za člana,
3. ZDENKO PAULIŠIĆ, Zarečje 39, Pazin, za člana.
Na kraju sjednice je Renato Kalac, na vlastiti zahtjev, razriješen dužnosti člana Školskog odbora
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, a umjesto njega članicom odbora imenovana je Tamara
Lakoseljac Benčić.

