SKRAĆENI ZAPISNIK
15. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 27. studenog 2014. godine u velikoj
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati.
Prisutni vijećnici: Vesna Ivančić, Mate Jurić, Valter Žgrablić, dr.sc. Sandi Blagonić, Boris
Demark, Ivica Gržinić, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Valter Milohanić, Patricia Antolović,
Renato Kalac, prof., Vedran Ivančić i zamjenici vijećnika Serđo Rigo i Nives Matić.
Odsutni vijećnici (opravdano): Ivan Bubić.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana
Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Lucija Paro, predstojnica 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, Roberto Ladavac, voditelj
Službe za unutarnju reviziju, Edi Ćus, viši stručni suradnik za gospodarstvo pri Upravnom odjelu za
gospodarstvo, financije i proračun, Dragan Šipraka, predsjednik Uprave „Usluge“ d.o.o. Pazin, Vinko
Stihović, predsjednik HSU-a Pazin, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad
Pazin, Mirjan Rimanić, novinar „Glasa Istre“, Branko Ljuština novinar La voce del popolo, Radio Istre
i HRT- Hrvatski radio, Radio postaje Pula.
Sjednici je nazočna Marina Ladavac Sertić zainteresirana građanka.
Predsjednik Gradskog vijeća, Boris Demark (dalje: predsjednik Vijeća) utvrđuje da sjednici
Vijeća od 15 vijećnika prisustvuje njih 14 od čega 2 zamjenika, te otvara rad sjednice.
Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ utvrđuje
DNEVNI RED
1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
4. Prisega vijećnika;
5. Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu I.
čitanje);
6. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade;
7. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina;
8. Prijedlog odluke o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada
Pazina;
9. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu komunalne vodne građevine
Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina;
10. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
11. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (I. čitanje);
12. Prijedlog odluke o pristupanju Grada Pazina Platformi hrvatskih županija i gradova za
smanjenje rizika od katastrofe;
13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
predjela poslovne namjene „Ciburi II“;
14. Razrješenje i imenovanje člana Mandatno – verifikaciona komisije.
Ad – 1.
Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“, verificira Skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Gradskog
vijeća od 16. listopada 2014. godine.

Ad – 2.
Pitanja vijećnika.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja:
Valter Milohanić (citirano):
„1. Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada
Pazina Danijela Maurovića, a vezano uz tematiku pješačkih prijelaza na opasnim mjestima u gradu
Pazinu. Odnosi se na raspravu u okviru projekta "Pazin proračun" rasprava o komunalnim akcijama
Mjesnog odbora Pazin. Citat zapisnika:
"Građani smatraju kako postavljanje pješačkih prijelaza nisu komunalne akcije, već pitanje
sigurnosti na cestama za što je odgovoran Grad. Zaključak je da se krene odmah (2014.) u narudžbu
studije za izvedbu pješačkih prijelaza na Dršćevki prema Saše Šantela te kod autobusnog kolodvora
(M. Bulešića) prema vojarni. Predstavnici Grada prihvatili su prijedlog."
Dakle, da li ste u tom pogledu što učinili, a ako niste kad planirate?
2. Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada
Pazina Danijela Maurovića, a vezano uz tematiku održavanja nerazvrstanih cesti na području Grada
Pazina.
U pitanju je dio ceste na području Zarečja, tj. najgori komad od Slavčići do centra Zarečja koji
je godinama devastiran te predstavlja opasnost za vozače i ljude. Da li je barem privremena sanacija
na vidiku, ako nije zašto nije, i što se planira sa tom cestom?
3. Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada
Pazina Danijela Maurovića, a vezano uz tematiku smrada fekalne kanalizacije nakon spajanja
kanalizacije Foškići na 3. stambeni niz Ulice Josipa Voltića.
Kod Predsjednika Gradskog vijeća ostavit ću kopiju Požurnice za prijavljen slučaj
Građevinskoj inspekciji, a pokušat ću ukratko opisat problem. Iz pisma inspektoru napominje se da je
gradonačelnik prebacio rješavanje problema (smrad fekalne kanalizacije koja nije trebala biti spojena
na III stambeni niz u ulici J. Voltića) izvođaču, tj.komunalnom poduzeću Usluga.
Direktor Usluge, g. Šipraka, sazvao je dva sastanka (listopad, studeni 2013. godine) na kojima
je predstavnike stanara uvjeravao da "budu strpljivi i da imaju razumijevanja jer oni vode računa i
riješit će problem u vrlo skoro vrijeme". Točan datum nije precizirao, a oni su iskazali povjerenje time
da nisu inzistirali utvrđivanje roka izvođenja radova.
G. Šipraka je prešutio odgovor na njihov upit o građevinskoj dozvoli, a za uporabnu je rekao
da "ne postoji" te je predstavnike stanara otpravio u uvjerenju kako će "sve riješiti u najskorije
vrijeme".
Zanimljivo je da se na web adresama nalaze relevantne informacije.
1. http://pazin.hr/index.php?prostorni planovi
Na navedenoj web adresi nalaze se, između ostalog, i Uvjeti gradnje (2001. god.) iz kojih je
jasno da je spoj kanalizacije Foškići napravljen protivno postojećim Uvjetima (vidi: priključak na
mrežu odvodnje otpadnih voda).
2. http://www.pazin.hr/download.php?eafc32c8473c7f13c54b8e622fd74943
Na toj web adresi je IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA GRADA PAZINA za
srpanj-prosinac 2009. Godine. Na str. 4. gradonačelnik (g. Krulčić) nas izvještava da je kanalizacija
Foškići spojena na kolektor u Zagrebačkoj ulici (?!) što je potpuna neistina.
lako je prijava podnesena građevinskoj inspekciji, iako su očito svi ovdje spomenuti u problem
dobro upućeni, ostaje jedna činjenica, pa si dozvoljavam citat iz požurnice: "Dakle, pet godina stoički
trpimo, gutamo tablete za glavobolju, ne spavamo nakon udisanja smrada koji preplavi naselje i
stanove (oko 02:00 ili 03:00), odlazimo liječniku zbog glavobolja i inhalatornih problema povezanih
sa kanalizacijom Foškići." kraj citata.
Postavljam pitanje nadležnom pročelniku u kojoj je fazi rješenje problema navedene
kanalizacije?
Za navedena pitanja tražim usmeni odgovor, ali ako mislite da trenutno ne raspolažete sa svim
informacijama, može i pismeni.“
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Vesna Ivančić (citirano):
„Da li je gradska uprava upoznata sa primjenom odredbi Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97., 107/07. i 94/13.), u dijelu koji se odnosi na program
predškolske obveze za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.
Da li su i koje aktivnosti pokrenute vezano za ovu obvezu, budući i da uz Proračun Republike
Hrvatske, Istarske županija-i JLS imaju obvezu sufinancirati ovu aktivnost.“
Patricia Antolović (citirano):
„Pitanje za Gradonačelnika.
Još u veljači ste ove godine u jednom obraćanju javnosti istaknuli da Grad Pazin uspješno
surađuje sa udrugom Happy End, koja sa svojim volonterima nesebično brine o napuštenim
životinjama. Grad Pazin i udruga Happy End potpisali su Pismo namjere o suradnji u osmišljavanju
provedbe projekta skloništa za napuštene i izgubljene životinje za potrebe Istarske županije. Potrebno
je nadalje, izraditi idejni projekt i ishoditi lokacijsku dozvolu a zatim i postići dogovor sa drugim
jedinicama lokalne samouprave oko redovnog financiranja i funkcioniranja nakon izgradnje. Dakle to
je ono što ste izjavili. Također ste udruzi Happy End dali do znanja da je odvjetnik Aleksandar Puh taj
koji osim što rješava pitanje zemljišta i prijenosa prava vlasništva bivšeg vojnog poligona Lindar za
potrebe projekta ISTRA INSPIRIT, rješava i pitanje prijenosa prava vlasništva u Lokama. Udruga
Happy End je otprilike pred mjesec dana uputila pitanje komunalnom odjelu te nije dobila nikakav
konkretan odgovor oko toga. Pitanje bi bilo u smislu da li uopće postoje kakve naznake da se taj
problem riješi, da li je točno da je odvjetnik Aleksandar Puh zaista angažiran oko slučaja prijenosa
prava vlasništva na Grad Pazin vezano za slučaj udruge Happy End te da li je moguće dobiti broj –
Klasu predmeta pod kojim se taj premet vodi u Agenciji za upravljanje državnom imovinom, kako bi
se Udruga mogla informirati i sudjelovati u tome.“
Daniel Maurović odgovara:
- pješački prijelazi na Dršćevki prema ulici Saše Šantela i kod autobusnog kolodvora prema
vojarni (Valter Milohanić) – o tim pješačkim prijelazima bilo je govora na skupu Mjesnog odbora.
Pokrenute su aktivnosti te se tijekom 12. mjeseca od prometnih stručnjaka očekuje naručeni projekt
kao što je bilo obećano,
- održavanje nerazvrstane ceste Zarečje (Valter Milohanić) – poznato je da je cesta u vrlo
lošem stanju. Realnost je da na tom području postoji lokacijska dozvola za kanalizaciju investitora
IVS-a. Trasa kanalizacije se praktički poklapa sa cijelom trasom te ceste. Računa se da bi se tu trasu
ceste riješilo sa puno manje sredstava u sklopu rješavanja kanalizacije. Realizaciju ne bi trebalo puno
čekati obzirom da rješavanje kanalizacije u zadnje vrijeme ide dosta brzo. Trase Kašćerga i Bravari su
pri kraju a u planu su Brajkovići i Trviž. Za Grdoselo je okončan natječaj, tako da sada idu radovi kod
Kršikle (Tončići, Bašići i Cesari). Radovi idu dosta brzo tako da ne bi imalo smisla da se sada utroši 1
do 2 miliona kuna u asfaltiranje ceste, da bi se nakon toga ista ponovno prekopala zbog kanalizacije
koja se poklapa sa trasom ceste. Sada se rade interventne sanacije na toj cesti koja je u stvarno lošem
stanju,
- smrad fekalne kanalizacije (Valter Milohanić) – kanalizacija Foškići rađena je 2009. godine
(2008. – 2009. izdana je građevinska dozvola) i spojena je na ulicu J. Voltića. Projekt je isprojektirala
struka i to 40 km kanalizacije do sada, a nažalost u ovom slučaju se pojavljuje smrad. Upravni odjel je
uložio puno napora, kontaktiralo se razne stručnjake, napravilo se nekoliko akcija, ugradilo ozračnike,
korigiralo šahtove, tako da se nešto smanjio smrad ali isti još uvijek postoji. Na kraju se odlučilo (to
zna dotična gospođa i ostali građani) da jedino pravo rješenje je da se kanalizacija preusmjeri na
Kastavsku ulicu. Projekt postoji, izdavanje građevinske dozvole je u tijeku. U Proračunu se planiraju
sredstva za realizaciju kanalizacije u Kastavskoj ulici i Stanciji Pataj a osim toga postoji plan-dogovor
sa Hrvatskim vodama da se ti projekti realiziraju u sklopu njihovih redovnih programa za 2015. a to
znači financiranje 90% investicije. U projekt kanalizacije već je ugrađen i spoj Foškići odnosno
preusmjeravanje kanalizacije iz tog naselja. Problem se ne može riješiti u 2-3 mjeseca, međutim
projekt postoji a postoji i zajednički dogovor između Grada, Usluge i Hrvatskih voda. Zna da je
građanima na tom području vrlo teško, pogotovo kad je južina, tada je neugodan miris još jači. Kao što
je već rekao, projekt postoji, sredstva će biti osigurana u Proračunu za ovu godinu i zajedno sa
Hrvatskim vodama očekuje realizaciju,
- udruga Happy End (Patricia Antolović) – Udruga je kontaktirala Upravni odjel i dalo im se
usmene informacije koje su u tom trenutku bile poznate. Rečeno im je da nema potrebe da Udruga
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intervenira kod Državne agencije iz razloga što se sa istima kontaktira i Agencija je dala odgovor u
kojem kažu da su spremni razmotrit naš zahtjev ali da im treba dostaviti gotov projekt za lokacijsku
dozvolu. Upravni odjel je reagirao na način da je Agenciji rečeno da ista najprije mora dati suglasnost
da bi se mogla izraditi lokacijska dozvola. Osim toga, potrebno je kontaktirati Istarsku županiju i
ostale jedinice lokalne samouprave, da se ishoduju potrebni dokumenti a ne da se radi projekt od
nekoliko stotina tisuća kuna pa da Agencija kaže da ipak ne može dati suglasnost. Kontakti sa
Agencijom postoje te se od iste očekuje pisana suglasnost kako bi se moglo krenuti sa daljnjim
aktivnostima.
Nevija Sdroč u vezi pitanja programa predškole za svu djecu (Vesna Ivančić) odgovara da je
to vrlo aktualno pitanje. Upravni odjel ima informaciju da su u Proračunu RH osigurana sredstva za
program predškole za 10., 11. i 12. mjesec 2014. Prema informacijama kojima raspolaže Upravni
odjel, u Vrtiću Pazin obuhvaćena su sva djeca koja trebaju krenuti u školu. Financijska sredstva koja
će biti doznačena Gradu Pazinu biti će proslijeđena Vrtiću, tako da se po tom pitanju ne očekuju
dodatna izdvajanja.
Renato Krulčić daje dopunu odgovora vezano za udrugu Happy End. Odvjetnički ured
Aleksandra Puha, u skladu sa Ugovorom, radio je na rješavanju imovinsko – pravnih odnosa sa
Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom vezano za lokalitet Istra inspirit fantasy parka
na vojnom poligonu Lindar. Nakon što je Državni ured dao suglasnost da se na vojnom poligonu može
pokrenuti izrada navedenog projekta do lokacijske dozvole, Ugovor sa g. Puhom je raskinut, obzirom
da je sve dogovoreno odrađeno. Nakon toga g. Puh je i dalje ostao u kontaktu sa Gradom i radi po
pitanju lokaliteta Loke. Zadnja korespondencija sa odvjetnikom bila je 14. studenog ove godine kada
mu se ponovno poslalo podatke vezano za navedeni predmet, obzirom da se nalazio u Državnom
uredu. Predmet se vodi u Državnom uredu kod g. Brestovac a Klasa toga predmeta je 940-06/13-03/39
i može se provjeriti od kada je predmet aktivan i u kojoj je fazi rješavanja. Grad želi dobiti suglasnost
za Loke, slično kao i za vojni poligon Lindar koji još nema lokacijsku dozvolu ni druge dozvole, da se
može ući u vojni kompleks Loka i Madone zbog priključenja na energente. Trenutno je priključena
voda a električnu energiju je nemoguće priključiti bez suglasnosti vlasnika nekretnina. Grad nema
ugovor o korištenju navedenih nekretnina i sve dok se isti ne ishoduje, Grad ne može HEP-u podnijeti
zahtjev za priključenje na električnu energiju. Nada se da će sa Državnim uredom taj problem biti
uskoro riješen na zadovoljstvo Grada i udruge Happy End. Nedavno, prije mjesec dana, održan je
sastanak sa potencijalnim ulagačima iz Njemačke koji su Udruzi poklonili jedno vozilo. Suradnja sa
udrugom postoji, naravno, u skladu sa zakonom. Poznato je da bi se prema udruzi moglo značajnije
reagirati iz razloga što ista mora imati određena Rješenja koja za sada imaju Veterinarske stanice u
Puli i Poreču s kojim je sklopljen Ugovor. Bez obzira na sve, za rad Udruge je u Proračunu predviđeno
50.000,00 kuna, što nisu beznačajna sredstva u današnje vrijeme. Nada se da je vijećnica zadovoljna
odgovorom.
Ad – 3.
Vijeće prima na znanje Izvještaj Mandatno-verifikacione komisije temeljem kojeg se utvrđuje:
- Odluka o mirovanju vijećničkog mandata vijećniku Martinu Čotaru i početku obnašanja
vijećničke dužnosti zamjenice vijećnika Nives Matić i
- Odluka o mirovanju vijećničkog mandata vijećniku Dragutinu Bravaru i početku obnašanja
vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika Serđo Rigo.
Ad – 4.
Vijećnik i vijećnica Gradskog vijeća Grada Pazina SERĐO RIGO i NIVES MATIĆ daju
usmenu i pisanu Prisegu za člana/icu Gradskog vijeća Grada Pazina.
Nakon davanja Prisege vijećnika, predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 14
vijećnika.
Ad – 5.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 25. studenog 2014. razmatrao je
Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (I. čitanje), te
predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
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Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA i 4 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Zaključak o prihvaćanju prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i
2017. godinu (I. čitanje) u tekstu kako ga je Gradskom vijeću dostavio Gradonačelnik Grada Pazina
dopisom KLASA: 400-06/14-01/82, URBROJ: 2163/01-01-01-14-14 od 15. studenog 2014. godine.
Pozivaju se vijećnici i korisnici sredstava Proračuna da amandmane na Prijedlog proračuna
Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu dostave Upravnom odjelu za
gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, osobno, putem
pošte na istu adresu ili elektroničkom poštom gospodarstvo.proracun@pazin.hr, zaključno do petka, 5.
prosinca 2014. godine.
Podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad
iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži
smanjenje drugih rashoda i izdataka prema izvorima prihoda.
Prijedlozi o smanjenju odnosno povećanju ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret
dodatnog zaduživanja.
Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun da o amandmanima izvijesti
Gradonačelnika Grada Pazina, koji će utvrditi Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2015.
godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.
Ad – 6.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 24. studenog 2014. i Odbor za
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 25. studenog 2014.
razmatrali su Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade, te
predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 9 glasova „ZA“, 4 glasa „PROTIV“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade.
Ad – 7.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 24. studenog 2014. i Odbor za
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 25. studenog 2014.
razmatrali su Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina, te predlažu Vijeću
da istu prihvati s prijedlogom da se stavak 2. članka 15. Odluke briše (Obrazloženje: Odredba stavka
2. članka 15. nije u skladu sa člankom 212. Zakonom o vodama i Hrvatske vode na taj dio nisu dale
pozitivno mišljene).
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 9 glasova „ZA“ 4 glasa „PROTIV“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ donosi Odluku o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina s time da se
stavak 2. članka 15. Odluke briše.
Ad – 8.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 24. studenog 2014. i Odbor za
društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26. studenog 2014. razmatrali su Prijedlog odluke o načinu
upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu
prihvati u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 2 glasa “SUZDRŽANA“ donosi
Odluku o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada Pazina s time da se u
članku 6. stavku 1. Odluke dodaje nova alineja 3. koja glasi:
„- ostalih usluga (usluge čišćenja, pranja i slično),“ a alineja 3. postaje alineja 4. i tako redom.
Ad – 9.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 24. studenog 2014. i Odbor za
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 25. studenog 2014.
razmatrali su Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu komunalne vodne građevine
Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u
predloženom tekstu.
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Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije
nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Odluku o prijenosu prava vlasništva na zemljištu
komunalne vodne građevine Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina.
Ad – 10.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 24. studenog 2014. i Odbor za
društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26. studenog 2014. razmatrali su Prijedlog odluke o
osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, te predlažu Vijeću da istu prihvati
u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o osnivanju prava
građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin.
Ad - 11.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 24. studenog 2014. razmatrao je
Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (I. čitanje), te predlaže Vijeću da istu prihvati u
predloženom tekstu.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 26. studenog 2014. razmatrao je Prijedlog
odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (I. čitanje), te predlaže Vijeću da istu prihvati s prijedlozima
Socijalnog vijeća Grada Pazina prema Zaključku od 24. studenog 2014. godine (KLASA: 550-01/1401/71, URBROJ: 2163/01-05-01-14-6).
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju
prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (I. čitanje) u tekstu kako ga je Gradskom vijeću
dostavio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom KLASA: 550-01/14-01/71, URBROJ: 2163/01-01-0114-3 od 17. studenog 2014. godine.
Pozivaju se vijećnici i zainteresirana javnost da amandmane na Prijedlog Odluke o socijalnoj
skrbi Grada Pazina dostave Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada
Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin, osobno, putem pošte na istu adresu ili elektroničkom
poštom drustvene.djelatnosti@pazin.hr ili putem elektroničkog obrasca za savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću http://www.pazin.hr/grad-pazin/kontakt/ zaključno do petka, 5. prosinca
2014. godine.
Podneseni amandmani kojima se predlažu izmjene i dopune prijedloga odluke trebaju biti
obrazložiti.
Nalaže se Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti da o amandmanima
na Prijedlog odluke izvijesti Gradonačelnika Grada Pazina, koji će utvrditi Konačni prijedlog Odluke
o socijalnoj skrbi Grada Pazina
Ad – 12.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 24. studenog 2014. razmatrao je
Prijedlog odluke o pristupanju Grada Pazina Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje
rizika od katastrofe, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 7 glasova „ZA“ i 6 glasova „PROTIV“ (u trenutku
glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Sandi Blagonić) donosi Odluku o pristupanju Grada Pazina
Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.
Ad – 13.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 24. studenog 2014. i Odbor za
prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 25. studenog 2014.
razmatrali su Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
predjela poslovne namjene „Ciburi II“, te predlažu Vijeću da istu prihvate u predloženom tekst.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ (u trenutku
glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Sandi Blagonić) donosi Odluku o dopuni Odluke o izradi
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“.
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Ad – 14.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije
nazočan vijećnik Sandi Blagonić) donosi Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Mandatnoverifikacione komisije Gradskog vijeća Grada Pazina: MARTIN ČOTAR / NIVES MATIĆ.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 21,10 sati.
KLASA: 021-05/14-01/64
URBROJ: 2163/01-03-02-14-4
Pazin, 27. studeni 2014.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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