
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 

 

24. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 18. prosinca 2015. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 17,05 sati. 

 

Prisutni vijećnici: Vedran Ivančić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Serđo Rigo, Valter Žgrablić (u 

rad sjednice uključio se naknadno), Nives Matić, Ivica Gržinić, Boris Demark, Stjepan Gabrić, Ivan 

Bubić (u rad sjednice uključio se naknadno), Valter Milohanić i Renato Kalac, prof.  

Odsutni vijećnici (opravdano): dr.sc. Sandi Blagonić, Viktor Lakoseljac i Patricia Antolović. 

  

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik 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, Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo, Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Marta Daus Brubnjak, viši 

stručni suradnik za gospodarstvo I pri Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, Vinko 

Stihović, predsjednik HSU-a Pazin, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad 

Pazin, Anđelo Dagostin, novinar „Glasa Istre“ i Branko Ljuština novinar La voce del popolo, Radio 

Istre i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća, Boris Demark (dalje: predsjednik Vijeća) utvrđuje da od 15 

vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 10, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 

odlučivanje te otvara rad sjednice. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“  utvrđuje  

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin i Plana zaštite 

od požara  

    Grada Pazina; 

4. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu; 

5. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: a) u području 

predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) 

socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije; 

6. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za Grad Pazin u 2015. godini; 

7. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini; 

8. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2015. godinu;  

9. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 

godinu; 

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu; 

11. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu: a) u području odgoja i 

obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno - zdravstvenih potreba i d) u području sporta; 

12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 

2016. godini; 

13. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 

2016. godini; 

14. Prijedlog Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina; 

15. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. 

godinu; 
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16. Prijedlog: a) Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja 

Grada Pazina i b) Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu 

natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina; 

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; 

18. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin; 

19. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada 

Pazina; 

20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2016. 

godini; 

21. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2014. godini; 

22. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2016. godinu. 

 

Ad – 1. 

 Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 10 glasova „ZA“, verificira Skraćeni 

zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća od 25. studenog 2015. godine.  

 

Ad – 2.  

 Pitanja vijećnika. 

 Vijećnicima je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika Renata Kalca vezano za sudske 

sporove Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

 Valter Milohanić - Lista grupe birača (citirano): 

 „1. Da li se je prespojila kanalizacija Foškići na novi ogranak Kastavske, vidio sam da su 

radovi u toku, a građani preko mene pitaju? 

 2. Da li se ča poduzelo vezano uz spoj ceste Ipsilon (Pazin istok) i ceste Pazin – Cerovlje. 

Cesta je u lošem stanju i vrlo skliska već godinama? 

 3. Može li se dio linija autobusa iz pravca Rijeke prema Puli i Poreču sa zaobilaznice 

preusmjerit kroz grad Pazin, jer je uočen manjak linija kod završetka nastave od cca 11,30 do 15,00 

sati? Postoji informacija da je nekoliko linija APP Požega i Autotransa uočeno na zaobilaznici u to 

vrijeme.“ 

- pitanje proslijeđeno tvrtki Autotrans d.o.o. i APP d.d. Požega. 

 Boris Demark – Klub vijećnika SDP-a (citirano): 

 „1. Koliko je djece - učenika s teškoćama u razvoju uključeno u odgojne skupine/razredne 

odjele u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin, Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Pazinu i Gimnaziji i 

strukovnoj školi Jurja Dobrile u Pazinu, te koliko je u ovom trenutku pomoćnika u nastavi uključeno u 

rad sa djecom s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovnim ustanovama u Gradu? 

 2. Tko je, prema kakvoj proceduri i temeljem kojih kriterija odredio djecu kojoj će se osigurati 

pomoćnici u nastavi, odnosno tko je, prema kakvoj proceduri i temeljem kojih kriterija izvršio odabir 

pomoćnika u nastavi za djecu sa teškoćama u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin?  

 3. Koliko je odgojitelja, učitelja, profesora i stručnih suradnika promovirano u zvanje 

mentora/savjetnika u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin, Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Pazinu i 

Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile u Pazinu, da li se za napredovanje odgojitelja, učitelja, 

profesora, stručnih suradnika i stručnih učitelja vrednuju rezultati u radu vezani uz natjecanja učenika, 

te da li mentori i savjetnici temeljem svoga napredovanja ostvaruju određene pogodnosti (umanjena 

satnica u redovnom radu, dodaci na plaću i sl.)? 

 Obrazloženje: 

 Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina, u okviru 10. točke Dnevnoga reda povela se 

rasprava o svrhovitosti angažiranja pomoćnika u nastavi i potrebnog broja istih (za koje se utvrdilo da 

ih ima dvostruko više od stvarnih potreba). 

 S obzirom na zvanične podatke iz listopada 2015. godine, koji govore o tome da u RH živi 

ukupno 509.939 osoba s invaliditetom, što čini 11,9% u ukupnom broju stanovnika, a od čega su 

35.483 djeca, za pretpostaviti je i da u odgojno-obrazovnim ustanovama u Gradu, u kojima se odgaja i 
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obrazuje 2.652 djeteta, od čega samo u Gradu Pazinu više od 1.800 djece, postoji potreba za 

angažiranjem dodatnog broja pomoćnika u nastavi. 

 Osiguravanjem sredstava kroz EU fondove i Državni proračun ove usluge će i ubuduće imati 

tendenciju širenja i veće pristupačnosti, čime se osiguravaju aktivnosti potrebne za osiguranje jednakih 

mogućnosti za osobe s invaliditetom, odnosno djecu s teškoćama u razvoju. 

 Pitanje se upućuje pročelnici Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 

 Molimo odgovor u pisanom obliku, u roku utvrđenom člankom 84. Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Pazina.“ 

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

 Daniel Maurović odgovara: 

 - spajanje kanalizacije Foškići (Valter Milohanić) - prije dva-tri mjeseca kada je realizirana 

izgradnja vodovodnog ogranka u ulici Kastavska tada je na tu trasu spojena i kanalizacija Foškući (cilj 

je bio izbjegavanje neugodnih mirisa u ulici Josipa Voltića). U tijeku je spajanje ostalih objekata u 

ulici, ali kao što je već rekao, kanalizacija Foškući je prespojena, 

 - spoj ceste Ipsilon (Pazin istok) i ceste Pazin – Cerovlje (Valter Milohanić) – cesta je u vrlo 

lošem stanju sa obje strane (od čvora Ipsilon do glavne ceste za Cerovlje i od glavne ceste za Cerovlje 

do Dubravice). Nedavno je upućen zahtjev prema Bina-Istri u kojem se traži njihovo aktivno 

uključivanje u održavanje ceste prema čvoru Ipsilona. Smatra da će po tom pitanju doći do zajedničke 

suradnje. Od Ministarstva će se zatražiti da se navedena dionica prekategorizira u državnu cestu, 

obzirom da je ista sada nerazvrstana cesta i kao takva problematična (cesta je izgrađena za potrebe 

čvora Ipsilon). Ranije je, što se Grada Pazina tiče, ta cesta bila nerazvrstana do naselja Ivoli a ista 

povezuje i neka naselja u Općini Cerovlje. Od Istarskih cesta zatražila se procjena troškova popravka 

ceste od ceste za Cerovlje do Dubravice, obzirom da je ista u vrlo lošem stanju. 

 Nevija Srdoč daje uvodni odgovor na pitanje vijećnika Borisa Demarka. Da bi se moglo lakše 

planirati programe, danas je došlo Izvješće koje se odnosi na osobe s invaliditetom i njihov broj. 

Nakon što je pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom bila u Gradu, dogovoreno je  da se programi 

dogovaraju zajedno sa udrugama koje se brinu o osobama s invaliditetom i ustanovama koje se brinu o 

djeci s teškoćama u razvoju. Na Pazinštini ima 460 osoba s invaliditetom. To je važan podatak iz 

razloga što se nigdje u podacima Državnog zavoda za statistiku ne mogu naći takvi podaci po 

Gradovima. Svi podaci će detaljno biti prezentirani u pisanom odgovoru. Kada se razmotre naše 

ustanove, misli (provjerit će podatak) da u Dječjem vrtiću ima osmero djece sa teškoćama u razvoju a 

u Osnovnoj školi je petero učenika dobilo pomoćnike u nastavi. Odluku o dodjeli pomoćnika u nastavi 

donose stručni djelatnici. Da bi se prema projektu dobilo pomoćnike u nastavi, mora se imati zapisnik 

komisije i sve potrebne dokumente koji se traže. Međutim, to što je dobilo petero učenika pomoćnike 

u nastavi ne znači da nema više učenika kojima je pomoć potrebna. U ovom trenutku se u Republici 

Hrvatskoj preispituje odnos prema djeci s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te na koji način 

im pomoći. Po tom potanju se Ministarstva još nisu usuglasila, jer dio nadležnosti spada pod 

Ministarstvo socijalne politike i mladih a dio pod Ministarstvo odgoja i obrazovanja. Dostaviti će se 

detaljni pisani odgovor.  

 

Ad – 3. 

 Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ donosi Odluku o donošenju Procjene 

ugroženosti od požara za Grad Pazin i Plana zaštite od požara Grada Pazina. 

 

 Predsjednik Vijeća predlaže a Vijeće jednoglasno prihvaća izmjenu redoslijeda točaka 

Dnevnoga reda na način da Vijeće u nastavku sjednice razmatra točku 16. i 17. a nakon toga točku 4. i 

tako redom po utvrđenom  Dnevnom redu. 

 

Ad – 16 (a i b). 

a) Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. razmatrao je 

prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina 

te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „“ZA“ donosi Odluku o raspisivanju javnog 

natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina. 
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b) Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. razmatrala je 

prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor 

ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istu prihvati s prijedlogom da se u 

Natječajni odbor imenuju: 

1. NEVIJA SRDOČ, za predsjednicu, 

 2. GRACIJELA ZOVIĆ, za zamjenicu predsjednice, 

 3. ZORAN SLOKOVIĆ, za člana. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „“ZA“ donosi Odluku o osnivanju i 

imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada 

Pazina. 

 

Ad – 17. 

 Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. razmatrala je prijedlog  

Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, te predlaže Vijeću da se za 

ravnateljicu Vrtića imenuje VESNA RUSIJAN LJUŠTINA, profesorica, dosadašnja ravnateljica.  

 Od 9 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ (u trenutku 

glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Vedran Ivančić) donosi Rješenje o imenovanju ravnateljice 

Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin - VESNA RUSIJAN LJUŠTINA, profesorica, dosadašnja 

ravnateljica. 

 

U 17:35 sati u rad sjednice Vijeća uključuju se vijećnici Ivan Bubić i Valter Žgrablić, pa 

predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 

 

 

Ad – 4. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. razmatrao je 

prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da iste 

prihvati u predloženom tekstu. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ donosi Druge (II.) 

izmjene Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu. 

 

Ad – 5 (a,b,c,d,e). 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. razmatrao je prijedlog 

izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: u području predškolskog odgoja i 

naobrazbe, u području školstva i obrazovanja, socijalno- zdravstvenih potreba i u području sporta i 

rekreacije, te predlaže Vijeću da iste prihvati s prijedlogom da se Prve (I.) izmjene Programa javnih 

potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe izmijene kako slijedi: u članku 1. u tablici redni 

broj „8.“ zamijeniti rednim brojem „7.“, a redni broj „9.“ zamijeniti rednim brojem „8.“; iza članka 

prvog dodati članak 2. koji glasi:  

„U članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

“O utrošku sredstava iz točke 6. odlučivat će Gradonačelnik, na prijedlog nadležnog Odjela, 

po dostavljenoj dokumentaciji i zahtjevu za isplatom.“ 

Dosadašnji stavak 2. članka 3. postaje stavak 3. te se mijenja i glasi:  

„ Društvu „Naša djeca“ iz članka 2. točke 7. i 8. ovog Programa doznačivat će se sredstva po 

zaprimljenom zahtjevu (u pravilu za točku 7. u prosincu 2015. godine, a za točku 8. od a) do 

d) prema realizaciji programa.“; dosadašnji članak 2. postaje članak 3.  

 

Odbor za kulturu na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) 

izmjena Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2015. godini, te predlaže Vijeću da iste 

prihvati u predloženom tekstu. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi izmjene Programa javnih potreba 

Grada Pazina za 2015. godinu u području: 

a) predškolskog odgoja i naobrazbe s time da se u članku 1. u tablici redni broj „8.“ 

zamjenjuje rednim brojem „7.“, a redni broj „9.“ zamjenjuje rednim brojem „8.“; iza članka prvog 

dodaje se članak 2. koji glasi:  
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„U članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

“O utrošku sredstava iz točke 6. odlučivat će Gradonačelnik, na prijedlog nadležnog Odjela, 

po dostavljenoj dokumentaciji i zahtjevu za isplatom.“ 

Dosadašnji stavak 2. članka 3. postaje stavak 3. te se mijenja i glasi:  

„ Društvu „Naša djeca“ iz članka 2. točke 7. i 8. ovog Programa doznačivat će se sredstva po 

zaprimljenom zahtjevu (u pravilu za točku 7. u prosincu 2015. godine, a za točku 8. od a) do 

d) prema realizaciji programa.“; dosadašnji članak 2. postaje članak 3.  

b) u području školstva i obrazovanja,  

c) u kulturi,  

d) socijalno- zdravstvenih potreba i  

e) u području sporta i rekreacije.  

 

Ad – 6. 

 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16. 

prosinca 2015. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u 

predloženom tekstu. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom 

„SUZDRŽANIM“ donosi Druge (II.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini 

 

Ad – 7. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16. 

prosinca 2015. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini, te predlaže Vijeću da iste prihvati u 

predloženom tekstu. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

Druge (II.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 

2015. godini. 

 

Ad – 8. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16. 

prosinca 2015. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u 

predloženom tekstu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Druge (II.) izmjene Programa 

gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. Godinu. 

 

Ad – 9. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. razmatrao je 

Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, te 

predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donosi Proračun 

Grada Pazina za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu. 

 

Ad – 10. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. razmatrao je  

prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu, te predlaže Vijeću da istu 

prihvati u predloženom tekstu. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donosi Odluku o 

izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu. 
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Ad – 11 (a,b,c,d). 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. razmatrao je prijedlog 

Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu: u području odgoja i obrazovanja, socijalno - 

zdravstvenih potreba i u području sporta, te predlaže Vijeću da iste prihvati s prijedlogom da se 

Program javnih potreba u području odgoja i obrazovanja izmijeni kako slijedi: u članku 3. stavku 7. 

iza riječi „Poreču i“ dodati riječi: „naknade odgajateljima u Odmaralištu Špadići, a“; u članku 3. 

stavku 10. riječi „Opći troškovi“, zamijeniti riječju „Ostalo“, a riječ „opće“ zamijeniti riječju 

„ostale“; u članku 3., u stavcima 14. i 15. rimski broj „V.“ zamijeniti rimskim brojem “VI.“. 

Odbor za kulturu na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. razmatrao je prijedlog Programa 

javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2016. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u 

predloženom tekstu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Programe javnih potreba Grada 

Pazina za 2016. godinu: 

a) u području odgoja i obrazovanja s time da se: u članku 3. stavku 7. iza riječi „Poreču i“ 

dodaju riječi: „naknade odgajateljima u Odmaralištu Špadići, a“; u članku 3. stavku 10. riječi „Opći 

troškovi“, zamjenjuju riječju „Ostalo“, a riječ „opće“ zamjenjuje riječju „ostale“; u članku 3., u 

stavcima 14. i 15. rimski broj „V.“ zamjenjuje se rimskim brojem “VI.“, 

b) u kulturi, 

c) socijalno - zdravstvenih potreba. 

 d) Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donosi 

Program javnih potreba u sportu Grada Pazina u 2016. godini. 

 

Ad – 12. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16. 

prosinca 2015. razmatrao je prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za Grad Pazin u 2016. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donosi Program 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini. 

 

Ad – 13. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16. 

prosinca 2015. razmatrao je prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

 Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u trenutku 

glasovanja sjednici nisu nazočni vijećnici Valter Milohanić i Ivica Gržinić) donosi Program 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini. 

 

Ad – 14. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16. 

prosinca 2015. razmatrao je prijedlog Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina, te 

predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu 

nazočni vijećnici Valter Milohanić i Ivica Gržinić) donosi Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata 

Grada Pazina. 

 

Ad – 15. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16. 

prosinca 2015. razmatrao je prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2016. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

 Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu 

nazočni vijećnici Valter Milohanić i Ivica Gržinić) donosi Program gradnje građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom za 2016. godinu. 
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Ad – 18. 

Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. razmatrala je prijedlog  

Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin, te predlaže Vijeću da se za ravnateljicu 

Knjižnice imenuje IVA CICERAN, diplomirana bibliotekarica, dosadašnja ravnateljica. 

Od 10 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu 

nazočni vijećnici Valter Milohanić i Ivica Gržinić) donosi Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske 

knjižnice Pazin - IVA CICERAN, diplomirana bibliotekarica, dosadašnja ravnateljica. 

 

Ad – 19. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. razmatrao je 

prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina, te 

predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 

nazočan vijećnik Ivica Gržinić) donosi Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta 

mladih Grada Pazina. 

 

Ad – 20. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. razmatrao je 

prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2016. godini, te predlaže 

Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.  

 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 

nazočan vijećnik Ivica Gržinić) donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada 

Pazina u 2016. godini. 

 

Ad – 21. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 15. prosinca 2015. razmatrao je 

Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2014. godini, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati bez primjedbi. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvještaja o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2014. godini u tekstu kako je to Vijeću 

predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 9. prosinca 2015. godine. 

 

Ad – 22. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Program rada Gradskog vijeća 

Grada Pazina za 2016. godinu. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19,30 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/62 

URBROJ: 2163/01-03-02-15-3 

Pazin, 18. prosinca 2015. 

            

                  Predsjednik  

              Gradskog vijeća 

             Boris Demark, v.r. 


