SKRAĆENI ZAPISNIK
16. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 18. prosinca 2014. godine u velikoj
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 19,05 sati.
Prisutni vijećnici: Vedran Ivančić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Serđo Rigo, Nives Matić, Valter
Žgrablić, dr.sc. Sandi Blagonić (u rad sjednice uključio se naknadno), Boris Demark, Ivica Gržinić,
Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić, Valter Milohanić, Patricia Antolović, Renato Kalac,
prof.
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, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Denis Visintin,
ravnatelj Muzeja Grada Pazina, Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Vlasta
Pernić, voditeljica financijsko-računovodstvene službe Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Dragan
Šipraka, predsjednik IDS-a Pazin, Višnja Levak, predstavnik projekta PAZI(N) PRORAČUN-a,
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, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano
odlučivanje te otvara rad sjednice.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“
utvrđuje izmijenjeni Dnevni red ( briše se točka 6. Konačni prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada
Pazina, točka 7. postaje točka 6. i tako redom) kako slijedi
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Verifikacija Skraćenog zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća;
Pitanja vijećnika;
Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu;
Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu;
Prijedlog Plana i programa rada i Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu
za 2015. godinu;
Prijedlog drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu;
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. 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;
Prijedlog trećih (III.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini;
Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini;
Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za Grad Pazin u 2014. godini;
Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.
godinu;
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu;
Prijedlog 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;

14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2015. godini;
15. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin
u 2015. godini;
16. Prijedlog Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina;
17. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015.
godinu;
18. Prijedlog Odluke o osnivanju i utvrđivanju statusa Poslovne zone Ciburi;
19. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreacijskog centra
Lindar;
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
2015. godini;
21. Prijedlog Odluke o izradi Strategije: 1) gospodarskog razvoja Grada Pazina od 2015. do
2020. godine; 2) odgoja i obrazovanja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 3) kulture
Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 4) socijale i zdravstva Grada Pazina od 2015. do
2020. godine; 5) sporta i rekreacije Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 6) Plana
upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice;
22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju VerudaPula;
23. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2015. godinu;
24. Prijedlog Zaključka o imenovanju mrtvozornika.
Ad – 1.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“, verificira Skraćeni zapisnik sa 15.
sjednice Gradskog vijeća od 27. studenog 2014. godine.
Ad – 2.
Pod točkom „Pitanja vijećnika“ nema pitanja ni rasprave.
Ad – 3.
Odbor za kulturu na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. razmatrao je Prijedlog Programa
rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati
u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju:
1. Programa rada Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu u tekstu kako ga je izradila
ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 9. prosinca 2014.
godine.
2. Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu u tekstu kako ga je izradila
ravnateljica te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 9. prosinca 2014.
godine.
Ad – 4.
Odbor za kulturu na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. razmatrao je Prijedlog Programa
rada i Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u
predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju:
1. Programa rada Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu u tekstu kako ga je izradio ravnatelj te
ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 9. prosinca 2014. godine.
2. Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu u tekstu kako ga je izradio
ravnatelj te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 9. prosinca 2014.
godine.
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Ad – 5.
Odbor za kulturu na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. razmatrao je Prijedlog Plana i
programa rada i Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu, te predlaže
Vijeću da istog prihvati.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju:
1. Plana i programa rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu u tekstu kako ga
je izradio ravnatelj te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 9.
prosinca 2014. godine,
2. Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015.godinu u tekstu kako ga je
izradio ravnatelj te ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. prosinca
2014. godine.
U 19,10 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Sandi Blagonić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 15 vijećnika.
Ad – 6., 7,. 8., 9. i 10.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 16. prosinca 2014. razmatrao je
Prijedlog drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da iste
prihvati u predloženom tekstu.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. godine razmatrao je
prijedloge izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. 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 ispravkom rednog broja u članku 1. I. izmjena
Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe, tako da se redni broj 8. i 9.
zamijene rednim brojem 6. i 7.
Odbor predlaže da se navedeni dokumenti isprave prije njihove objave, npr. štamparske i
druge pogreške nastale u prijepisu, a koje ne utječu na sadržaj akta.
Odbor za kulturu na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. razmatrao je Prijedlog drugih (II.)
izmjena Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin, te predlaže Vijeću da istog prihvati u
predloženom tekstu.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16.
prosinca 2014. razmatrao je Prijedlog trećih (III.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini, Prijedlog drugih (II.) izmjena Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini i Prijedlog
drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin
u 2014., te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ donosi II. izmjene Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“, i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu: I. izmjene: a) u području
predškolskog odgoja i naobrazbe s ispravkom rednog broja u članku 1. na način da se redni broj 8. i 9.
zamijene rednim brojem 6. i 7., i II. Izmjene: b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d)
socijalno - zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije.
Navedene dokumente ispraviti prije njihove objave, npr. štamparske i druge pogreške nastale
u prijepisu, a koje ne utječu na sadržaj akta.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“, i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Treće
(III.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014.
godini.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“, i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Druge (II.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2014. godini.
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Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“, i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Druge (II.) izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin
u 2014. godini
Ad – 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 16. prosinca 2014. razmatrao je
Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i
prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da iste
prihvati u predloženom tekstu.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. godine razmatrao je
prijedlog 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 ispravkom rednog broja u članku 2. Programa javnih
potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe, tako da se redni broj 8. i 9. zamijene rednim
brojem 6. i 7., te u članku 3. stavku 2. brojke 8. i 9. zamijene brojkama 6.i 7.
Odbor predlaže da se navedeni dokumenti isprave prije njihove objave, npr. štamparske i
druge pogreške nastale u prijepisu, a koje ne utječu na sadržaj akta.
Odbor za kulturu na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. razmatrao je prijedlog Programa
javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2015. godini, te predlaže Vijeću da istog ne prihvati.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16.
prosinca 2014. razmatrao je prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Grad Pazin u 2015. godini, prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini, prijedlog Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada
Pazina i prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu
te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROPTIV“ donosi Proračun
Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu s time da se:
- iznos za Aktivnost A100104 Nagrade i priznanja Grada Pazina umanjuje za 10.000,00 kuna,
mijenja se i glasi 15.000,00 kuna. Iznos od 10.000,00 kn preraspodjeljuje se na Aktivnost A103109
Nabava oprema ( Program 1031 Osnovnoškolsko obrazovanje iznad zakonskog standarda),
- iznos za Aktivnost A100203 Sponzorstva i pokroviteljstva manifestacija umanjuje se za
30.000,00 kn, mijenja se i glasi 70.000,00 kn. Iznos od 30.000,00 kn preraspodjeljuje se na slijedeći
način: 10.000,00 kn na Aktivnost A103109 Nabava opreme (Program 1031 Osnovnoškolsko
obrazovanje iznad zakonskog standarda) i 20.000,00 kn na Tekući projekt T102903 Nabava opreme
(Program 1029 Predškolski odgoj).
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Programe javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: a) u području predškolskog odgoja i
naobrazbe s ispravkom rednog broja u članku 2. Programa, tako da se redni broj 8. i 9. zamjenjuju
rednim brojem 6. i 7., te u članku 3. stavku 2. brojke 8. i 9. zamjenjuju brojkama 6.i 7., b) u području
školstva i obrazovanja i e) u području sporta i rekreacije.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Programe javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: c) u kulturi i d) socijalno- zdravstvenih
potreba.
Navedene dokumente ispraviti prije njihove objave, npr. štamparske i druge pogreške nastale
u prijepisu, a koje ne utječu na sadržaj akta.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Plan
izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu.
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Ad – 18.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj i Odbor za statut, poslovnik i upravu su na
sjednicama održanim 16. prosinca 2014. razmatrali Prijedlog Odluke o osnivanju i utvrđivanju
statusa Poslovne zone Ciburi, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Odluku o osnivanju i utvrđivanju
statusa Poslovne zone Ciburi.
Ad – 19.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša su na sjednicama održanim 16. prosinca 2014. razmatrali Prijedlog Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreacijskog centra Lindar, te predlažu Vijeću da istu prihvati
u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Odluku o izradi Urbanističkog
plana uređenja Sportsko rekreacijskog centra Lindar
Ad – 20.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. prosinca 2014. 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 2015. godini, te predlaže
Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Odluku o raspoređivanju
sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2015. godini.
Ad – 21.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 16. prosinca 2014. razmatrao je
prijedlog Odluke o izradi Strategije gospodarskog razvoja Grada Pazina od 2015. do 20120. godine, te
predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 15. prosinca 2014. godine razmatrao je
prijedloge Odluke o izradi Strategije: odgoja i obrazovanja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine;
kulture Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; socijale i zdravstva Grada Pazina od 2015. do 2020.
godine i sporta i rekreacije Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, te predlaže Vijeću da iste prihvati
u predloženom tekstu.
Odbor predlaže da se navedeni dokumenti isprave prije njihove objave, npr. štamparske i
druge pogreške nastale u prijepisu, a koje ne utječu na sadržaj akta.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 16.
prosinca 2014. razmatrao je prijedlog Odluke o izradi Strategije (Plana) upravljanja zaštićenim
područjem Pazinčice, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Odluke o izradi Strategije: 1)
gospodarskog razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 2) odgoja i obrazovanja Grada Pazina
od 2015. do 2020. godine; 3) kulture Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 4) socijale i zdravstva
Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 5) sporta i rekreacije Grada Pazina od 2015. do 2020. godine;
6) Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice.ž
Navedene dokumente ispraviti prije njihove objave, npr. štamparske i druge pogreške nastale
u prijepisu, a koje ne utječu na sadržaj akta.
Ad – 22.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 16. prosinca 2014. razmatrao je
prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula, te
predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Odluku o davanju suglasnosti na
Prijedlog Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula.
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Ad – 23.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi
Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2015. godinu.
Ad – 24.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi Zaključak kojim se predlaže da
Županijska skupština Istarske županije imenuje Đina Lovrinića, mr.sc.dr. med. specijalista opće
medicine za mrtvozornika za područje Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav,
Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 20,50 sati.
KLASA: 021-05/14-01/77
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6
Pazin, 18. prosinca 2014.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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