
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 

 

23. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 25. studenog 2015. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 17,00 sati. 

 

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

dr.sc. Sandi Blagonić, Ivica Gržinić, Boris Demark, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić (u 

rad sjednice uključio se naknadno), Valter Milohanić, Patricia Antolović i Renato Kalac, prof.  

Odsutni vijećnici (opravdano): Nives Matić. 

  

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana 

Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada, Nevija 

Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Maja Stranić Grah, 

pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Daniel Maurović, pročelnik 

Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj 

Službe za unutarnju reviziju, Barbara Močibob, pedagoginja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, 

Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Drako Tumpić, ravnatelj 

Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Denis Visintin, 

ravnatelj Muzeja Grada Pazina, Dragan Šipraka, predsjednik Uprave Usluga d.o.o. Pazin, Neda Bucaj, 

direktorica Društva „Pazin“ d.o.o. Pazin, Đeni Baćac, predstavnica Javne vatrogasne postrojbe Pazin, 

Armando Lušetić, tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina i direktor – član uprave Društva 

Pazin sport d.o.o., Tamara Damijanić, predsjednica Društva „Naša djeca“, Vinko Stihović, predsjednik 

HSU-a Pazin i Mirjan Rimanić, novinar „Glasa Istre“. 

 

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

vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 13, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 

odlučivanje te otvara rad sjednice. 

Prije početka rada sjednice Vijeća, predsjednica Društva „Naša djeca“ Pazin, Tamara 

Damijanić, upoznaje nazočne o projektu pod nazivom Vox mini populi, kojim se djecu uči govoriti u 

javnosti i time jačati njihovo samopouzdanje, što kod odraslih dovodi do većeg razumijevanja i 

uvažavanja razmišljanja djece čime se jača međugeneracijski dijalog. Na taj način povećava se svijest 

o željama i potrebama djece, a samo uvažavanjem i podržavanjem djeteta može mu se usaditi 

vrijednosti kojima težimo – poštenje, razumijevanje i tolerancija. 

Zatim su osnovnoškolci iz Društva „Naša djeca“ Pazin, ujedno i članovi Učeničkog vijeća 

Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, njih petero (učenici Martin, Lana, Jurica, Frančeska i Ian) 

izrazili javno po prvi put Gradskom vijeću svoje želje i potrebe  – od sprječavanja odljeva mozgova iz 

Pazina preko izgradnje tople veze za Školsko-gradsku sportsku dvoranu, proširenja osnovne škole, 

uređenja gradskog stadiona, uređenje autobusnog kolodvora parkova i izgradnju skate parka, bolje 

skrbi za napuštene životinje do većeg broja kulturnih manifestacija i dr. 

Nakon prezentiranja projekta Vox mini populi, Vijeće nastavlja s radom. 

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

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (treće) Statuta Muzeja 

Grada Pazina; 

4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o stavljanju izvan 

snage Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; 

5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;  

6. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra; 

7. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina; 

8. Prijedlog Odluke i izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina; 



 2 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke osnivanju trgovačkog društva 

„Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija 

Srce Istre“ d.o.o.; 

10. Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu  

(I. čitanje). 

 

 

Ad – 1. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“, verificira Skraćeni 

zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća od 20. listopada 2015. godine.  

 

Ad – 2.  

 Pitanja vijećnika. 

 Vijećnicima je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika Stjepana Gabrića vezano za realizaciju 

projekata koje su predložili Mjesni odbori u Proračunskoj 2014. godini. 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

 Mate Jurić (citirano): 

 „Vijećničko pitanje postavljam gradonačelniku Renatu Krulčiću. 

 Ovih dana kućanstva obilaze ljudi koji se predstavljaju kao radnici HEP-a, prodavajući 

mogućnost prodaje struje za 10% manje od prethodnih računa. Obilaze ljude starije od 65 godina 

starosti. 

 Građani su obaviješteni o prevarama, međutim prevaranti su dobro pripremljeni za prevaru. 

Predlažem da nadležna tijela sankcioniraju prevaru. Kao trajno rješenje ako je moguće, problem trajno 

riješiti donošenjem zakona o zabrani svih prodaja po stanovima.“ 

 

U 17:15 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Ivan Bubić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika. 

 

 Renato Krulčić skreće pozornost nadležnim institucijama da ukoliko na terenu uoče situacije o 

kojima je vijećnik govorio, da odmah reagiraju a građanima sugerira da budu na oprezu i da paze što 

potpisuju. Ukoliko građani uoče bilo kakve nepravilnosti, neka o istima obavijeste policiju ili 112, te 

ako se utvrdi da postoje elementi prijevare neka se ista sankcionira kroz pravni sustav Republike 

Hrvatske. Što se tiče prijedloga da se zakonski regulira prodaja „od vrata do vrata“ odnosno prodaja 

po kućama, prijedlog se može uputiti nadležnom Ministarstvu ili Službi za zaštitu potrošača koja je 

također nadležna za rješavanje ovog pitanja. 

 

Ad – 3. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. studenog 2015. i Odbor za kulturu 

na sjednici održanoj 24. studenog 2015. razmatrali su prijedlog Zaključka o davanju prethodne 

suglasnosti na Izmjene (treće) Statuta Muzeja Grada Pazina, te predlažu Vijeću da iste prihvati u 

predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti na Izmjene (treće) Statuta Muzeja Grada Pazina. 

 

Ad – 4. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. studenog 2015. i Odbor za kulturu 

na sjednici održanoj 24. studenog 2015. razmatrali su prijedlog Zaključka o davanju prethodne 

suglasnosti na Statutarnu odluku o stavljanju izvan snage Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, 

te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti na Statutarnu odluku o stavljanju izvan snage Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. 
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Ad – 5. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. studenog 2015. i Odbor za kulturu 

na sjednici održanoj 24. studenog 2015. razmatrali su prijedlog Zaključka o davanju prethodne 

suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, 

te predlažu Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o davanju prethodne 

suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 

s prijedlogom da se u članku 7. Statutarne odluke iza riječi „a dodaje se tekst“ dodaju 4. i 5. alineja 

koje glase: 

- „poslovanje nekretninama“ 

- „ugostiteljstvo“. 

Ad – 6. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. studenog 2015. i Odbor za 

gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 24. studenog 2015. razmatrali su prijedlog 

Odluke o promjeni namjene javnog dobra, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

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

Odluku o promjeni namjene javnog dobra. 

 

Ad – 7. 

 Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 25. studenog 2015. utvrdila je Listu 

kandidata za izbor članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina, te predlaže Vijeću da 

donese Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva kako slijedi: 

1. GALANT MIRJANA, rođena 6.10.1960.; Pazin, Prolaz Jože Šurana 6; Predlagatelj: IDS - DDI 

2. IVANČIĆ VESNA, rođena 13.12.1961.; Pazin, Dinka Trinajstića 4; Predlagatelj: IDS - DDI 

3. JURČIĆ PAOLO, rođen 21.1.1982,; Pazin, Zagrebačka 48; Predlagatelj: IDS - DDI 

4. KARANOVIĆ MIRANDA, rođena 27.12.1953.; Pazin, Štefanije Ravnić 26, Predlagatelj: HSU 

5. MATIĆ NIVES, rođena 16.12.1973.; Pazin, Lovrin 80b; Predlagatelj: IDS - DDI 

 

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

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina. 

 

Ad – 8. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. studenog 2015. i Odbor za 

društvene djelatnosti na sjednici održanoj 24. studenog 2015. razmatrali su prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istu prihvati u 

predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina. 

 

Ad – 9. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. studenog 2015. i Odbor za 

gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 24. studenog 2015. razmatrali su prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ 

d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o., te predlažu Vijeću da 

istu prihvati s time što Odbor za statut, poslovnik i upravu predlaže izmjenu Odluke na način da se u 

članku 1., u drugoj rečenici, nakon riječi „Razvojna agencija Srce Istre d.o.o.“ upiše zagrada i riječi 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 32/15.). 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANA“ donosi 

Odluku o izmjenama i dopunama  Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce 

Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. s time da se u 

članku 1., u drugoj rečenici, nakon riječi „Razvojna agencija Srce Istre d.o.o.“ upisuje zagrada i riječi 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 32/15.). 

 

 

 



 4 

Ad – 10. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 24. studenog 2015. razmatrao je 

prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (I. čitanje), te 

predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 

nazočan vijećnik Ivica Gržinić) donosi Zaključak o prihvaćanju prijedloga Proračuna Grada Pazina za 

2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (I. čitanje) u tekstu kako ga je Gradskom vijeću 

dostavio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom KLASA: 400-06/15-01/71, URBROJ: 2163/01-01-01-

15-7 od 13. studenog 2015. godine. 

Pozivaju se vijećnici i korisnici sredstava Proračuna da amandmane na prijedlog Proračuna 

Grada Pazina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 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 na e-mail: maja.stranic-grah@pazin.hr, zaključno do srijede, 2. prosinca 2015. 

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 2016. 

godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.   

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19,00 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/52 

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

Pazin, 25. studeni 2015. 

            

               Predsjednik   

                       Gradskog vijeća 

          Boris Demark,v.r. 

mailto:maja.stranic-grah@pazin.hr

