
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 

17. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 24. ožujka 2015. godine u velikoj vijećnici 
Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati. 
  
 Prisutni vijećnici: Vedran Ivančić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Serđo Rigo, Nives Matić, Valter 
Žgrablić, Boris Demark, Ivica Gržinić, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić, Valter Milohanić 
i Renato Kalac, prof.  
 Odsutni vijećnici: Patricia Antolović (opravdano),  dr.sc. Sandi Blagonić (neopravdano). 
  
 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, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Valter Opašić, 
načelnik Policijske postaje Pazin, Zdenka Turkalj Čohilj, ravnateljica Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Edi Ćus, viši 
stručni suradnik za gospodarstvo pri Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, Mirjan 
Rimanić, novinar „Glasa Istre“.  

Predsjednik Gradskog vijeća, Boris Demark (dalje: predsjednik Vijeća) utvrđuje da sjednici 
Vijeća od 15 vijećnika prisustvuje njih 13, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 
odlučivanje te otvara rad sjednice.  

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ utvrđuje 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 16. sjednice Gradskog vijeća; 
2. Pitanja vijećnika; 
3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2014. godinu; 
4. Izvještaj o radu sa financijskim poslovanjem i prikaz intervencija na gašenju požara, 
         spašavanju ljudi i  imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin za 2014.   
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti  na Statut Osnovne škole Vladimira  

     Nazora Pazin; 
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u  
        Dječji vrtić  „Olga Ban” Pazin; 
7. Izvještaj o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu; 
8. Izvještaj o radu i Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina;  
9. Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacije civilnog 
       društva za 2014. godinu; 
10. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad 
        Pazin u 2014. godini; 
11.    Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
Grad Pazin u 2014. godini; 
12.    Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za   
         Grad Pazin u 2014. godini;        
13. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2014. godinu; 
14. Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2014. godinu; 
15. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 
        2015.; 
16. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
        dobara i okoliša Grada Pazina; 

17.    Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“; 
18.    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnine u K.O. 

Gologorica;  
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19.    Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni „Ciburi” Grada Pazina; 
20.    Konačni prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina; 
21.    Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, 

Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje; 
22. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina; 
23. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada 
          Pazina;  
24. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u GraduPazinu; 
25. Razrješenje i imenovanje članice Komisije za priznanja i nagrade; 
26. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2014. godine; 
27. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2014. godinu. 
 

 
Ad – 1. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“, verificira Skraćeni zapisnik sa 16. 
sjednice Gradskog vijeća od 18. prosinca 2014. godine.  
 

Ad – 2. 
 Pitanja vijećnika. 
 Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Valter Milohanić (citirano):  
 „1. Pitanje za gradonačelnika Renata Krulčića odnosno pročelnika Daniela Maurovića. 
 Hoće li preostala dva stana u zgradi izgrađenoj kroz program Poticane stanogradnje (POS)  
biti prodana po tržišnoj cijeni ili po povoljnijoj cijeni i uvjetima (preprodaja stana) Poticane 
stanogradnje? Koji je smisao sufinanciranja izgradnje stanova, ako se dio tih stanova prodaje bez 
kriterija Grada? Molim pismeni odgovor. 
 Obrazloženje: 
 U prilogu TV Istre 18. veljače 2015. rečeno je da preostale stanove može kupiti tko želi te da 
neće biti prednosti prema kriterijima Grada. Grad nije građevinsko poduzeće ili investitor da gradi i 
prodaje stanove na tržištu. Poticana stanogradnja je pokrenuta s ciljem da se građanima omogući 
rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i 
završavanje radova u roku. 
 2. Pitanje za pročelnika Daniela Maurovića.  
 Skela na Starom trgu 6 stoji već više od osam mjeseci, Grad ima udjela u vlasništvu zgrade, te 
prema tome obnova dijela fasade u postotku do 50% iznosa može se financirati iz proračunskih 
sredstava namijenjenih za sufinanciranje obnove fasada. Da li ste pokrenuli nešto u vezi toga? Može i 
usmeni odgovor. 
 Obrazloženje: 
 Sufinanciranje fasade je do sada već dalo dobre rezultate, neke zgrade su se obnovom 
uljepšale, a neke su obnovom prestale biti opasne pošto su im dijelovi fasade padali. Mislim da bi 
prioritet prilikom dodjeljivanja sredstava trebao bit na strani onih objekata koji svojom derutnošću 
predstavljaju opasnost za ljude i imovinu.“ 
 3. Pitanje za pročelnika Daniela Maurovića. 
 Kontejner iznad Zarečkog krova već je dva mjeseca pun raznog otpada, od komunalnog, pa do 
građevinskog, neki građani su već prije kontaktirali, te ste obećali brzu reakciju, no međutim, ako se 
pražnjenje nije obavilo danas, otpad je još tamo. Sam pristup Zarečkom krovu postao je vrlo loš, lokve 
na putu su sve veće, a put za osobne automobile sve neupotrebljiviji. Pitanje glasi, jeste li voljni riješiti 
ta dva problema, i kada će ako ste voljni, to biti? Može i usmeni odgovor. 
 Obrazloženje: 
 Radi se o pristupu jednoj od najposjećenijih prirodnih ljepota u gradu, posjećuju ga građani 
Pazina, Istre i šire. Slika koja se zatiče nije nimalo lijepa, no ipak tješi činjenica da su ljudi shvatili da 
otpad ne treba bacati u prirodu, već pošto poto negdje nađu kontejner. Materijal za obnovu putova 
nalazi se dvjesto metara dalje prema Ivolima, predlani izvađen iz Grande, na istom potoku.“ 
 Zatim vijećnik Milohanić upućuje ispriku, navodeći da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća, 
iza ove govornice, pod točkom dnevnog reda na kojoj se govorilo o amandmanima na Proračun, 
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spomenuo ime uvaženog liječnika gospodina Ivice Rukavine, a da se prije toga nije s njim konzultirao 
(radilo se o smanjenju sredstava za plaće Vrtića). Oni koji ga znaju, a to je tri mandata, znaju da uvijek 
reagira dosta emocionalno kada su u pitanju djeca, pravda, ekologija ili zaštita okoliša. Zatim govori 
svima prisutnima, ako smatraju da ih je uvrijedio sa ove govornice, bez obzira da li se radi o 
vijećnicima, gradonačelniku, novinarima ili ravnateljima ustanova, da je uvijek spreman ispričati se 
(ukoliko osoba nije bila prisutna i nije se mogla s njime raspraviti) a spreman je ispričati se bilo kojem 
građaninu, od smetlara do predsjednika države pa i do osuđenog kriminalca, njemu je to svejedno. 
 Daniel Maurović odgovara: 
 - pražnjenje kontejnera iznad Zarečkog krova i pristupni put – situacija na terenu mu je 
poznata, tako da je prošli tjedan osobno intervenirao prema „Uslugi“ po tom pitanju. Vjeruje da bi taj 
problem trebao biti riješen (nezna kada je vijećnik provjeravao situaciju na terenu), 
 - skela na Starom trgu i fasade – na pitanje će dostaviti pisani odgovor. 

 
Ad – 3. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2014. godinu Broj 511-08-26/1-9/1-15 od 
30. siječnja 2015., uz konstataciju da je stanje sigurnosti na području Grada Pazina zadovoljavajuće. 

 
Ad – 4. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Izvještaja o radu s financijskim poslovanjem i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i 
imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2014. godini Broj: 2-1/2015. od 12. siječnja 2015. godine. 
 

Ad – 5. 
 Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednicama održanim 
19. ožujka 2015. razmatrali su prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti  na Statut Osnovne 
škole Vladimira Nazora Pazin, te predlažu Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak kojim Gradsko vijeće 
Grada Pazina daje prethodnu suglasnost na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin KLASA: 
012-03/15-01/01, URBROJ: 2163/01-10-01-15-3 od 19. veljače 2015. godine. 
 

Ad – 6. 
 Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednicama održanim 
19. ožujka 2015. razmatrali su prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i 
postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban” Pazin, te predlažu Vijeću da istog prihvati u 
predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak kojim se daje 
suglasnost na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin.  
 

Ad – 7. 
 Odbor za kulturu na sjednici održanoj 18. ožujka 2015. razmatrao je Izvještaj o radu i 
Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u 
predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju: 
 - Izvješća o radu Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu u tekstu kako ga je izradila 
ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 4. ožujka 2015. 
godine i  
 - Financijskog izvješća Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu u tekstu kako ga je izradila 
ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 4. ožujka 2015. 
godine. 
 

Ad – 8. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 19. ožujka 2015. razmatrao je Izvještaj o 
radu i Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina, te predlaže Vijeću da iste prihvati u 
predloženom tekstu. 
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 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju: 
 - Izvještaja o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2014. godini u tekstu kako ga je 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 11. ožujka 2015. godine i 
 - Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina za 2015. godinu u tekstu kako ga je 
donio Gradski savjet mladih Grada Pazina a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom 
od 11. ožujka 2015. godine. 
 

Ad – 9. 
 Odbor za kulturu na sjednici održanoj 18. ožujka 2015. i Odbor za društvene djelatnosti na 
sjednici održanoj 19. ožujka 2015. razmatrali su Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju suradnje 
Grada Pazina i organizacije civilnog društva za 2014. godinu, te predlažu Vijeću da istog prihvati u 
predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 
nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Odbora za 
koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacije civilnog društva za 2014. godinu u tekstu kako je to 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 5. ožujka 2015. godine. 
 

Ad – 10. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 23. 
ožujka 2015. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 
nazočan vijećnik Valter Milohanić) usvaja Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini. 
 

Ad – 11. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 23. 
ožujka 2015. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ usvaja Izvještaj o izvršenju Programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini. 
 

Ad 12. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 23. 
ožujka 2015. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u 
predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ usvaja Izvještaj o izvršenju Programa 
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. godini. 
 

Ad – 13. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 23. 
ožujka 2015. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2014. 
godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ usvaja Izvještaj o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2014. godinu. 
 

Ad – 14. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ usvaja Izvještaj o stanju zaštite i 
spašavanja na području Grada Pazina za 2014. godinu. 
 

Ad – 15. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2015. godinu. 
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Ad – 16. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o donošenju Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Pazina. 
 

Ad - 17. 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 19. ožujka 2015. i Odbor za prostorno 
uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 23. ožujka 2015. razmatrali su 
prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“, te predlažu 
Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o izradi II. Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“. 
 

Ad – 18. 
 Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednicama održanim 
19. ožujka 2015. razmatrali su prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prodaji 
nekretnine u K.O. Gologorica, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o davanju prethodne 
suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnine u K.O. Gologorica. 
 

Ad – 19. 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 19. ožujka 2015. razmatrao je 
prijedlog Odluke o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni „Ciburi” Grada Pazina, te predlaže 
Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“donosi 
Odluku o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni „Ciburi“ Grada Pazina. 
 

Ad – 20. 
Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednicama održanim 

19. ožujka 2015. razmatrali su Konačni prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, te predlažu 
Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 13  nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“donosi 
Odluku o socijalnoj skrbi Grada Pazina. 
 

Ad – 21. 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 19. ožujka 2015. razmatrao je 
prijedlog Odluke te predlaže Vijeću da istu prihvati s prijedlogom da se u točki II. Odluke, umjesto 
brojke „2013.“ upiše brojka „2015.“. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o raspisivanju izbora za 
članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, 
Zabrežani, Zamask i Zarečje s time da se u točki II. Odluke, umjesto brojke „2013.“ upisuje brojka 
„2015.“. 
 

Ad – 22. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 
Odluku o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina na osobni zahtjev (Renato 
Kalac). 
 

Ad – 23. 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 19. ožujka 2015. i Komisija za izbor i 
imenovanja na sjednici održanoj 24. ožujka 2015. razmatrali su prijedlog Odluke o osnivanju Odbora 
za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati s 
prijedlogom Komisije da se u Odbor imenuju: 1. Vladimir Burić, za predsjednika, 2. Klaudio 
Sinković, za zamjenika predsjednika, 3. Martin Čotar, za člana, 4. Ivan Bubić, za člana i 5. Valter 
Milohanić, za člana. 
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 Od 13  nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o osnivanju Odbora za 
identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada Pazina.  

 
Ad – 24. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o izmjeni Odluke o 
osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu (Miljenko Benčić/Lidio 
Vretenar). 

 
Ad – 25. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Rješenje o razrješenju i 
imenovanju predsjednice Komisije za priznanja i nagrade Gradskog vijeća Grada Pazina (Mirjana Ćus 
/Jadranka Mrak). 
 

Ad – 26. 
 Vijeće donosi Zaključak kojim je Gradsko vijeće Grada Pazina primilo na znanje Izvještaj o 
radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2014. godine KLASA: 023-01/15-01/13, 
URBROJ: 2163/01-01-01-15-3 od 4. ožujka 2015. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio 
Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić. 
 

Ad - 27 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Izvještaja o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2014. godinu KLASA: 021-05/15-01/02,  
URBROJ: 2163/01-03-01-15-1 od 2. ožujka 2015. godine. 
 

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

zaključuje rad sjednice u 19,15 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/15-01/03 
URBROJ: 2163/01-03-02-15-3 
Pazin, 24. ožujka 2015. 

                    Predsjednik                     
                            Gradskog vijeća   

                                       Boris Demark, v.r. 
 


