
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 
 

14. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 16. listopada 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, Ivan Bubić (u rad sjednice uključio se 
naknadno), Valter Milohanić, Patricia Antolović, Renato Kalac, prof. i zamjenik vijećnika Vedran 
Ivančić. 
 Odsutni vijećnici (opravdano): Dragutin Bravar i Martin Čotar.  
  
 Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Veljko 
Brajković, zamjenik Gradonačelnika 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, Danel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, 
prostorno uređenje i graditeljstvo, Zdenka Turkalj Čohilj, ravnateljica Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Marta Daus 
Brubnjak, viša stručna suradnica za gospodarstvo pri Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 
proračun, Anton Finderle, viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje pri Upravnom odjelu za 
samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 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. 

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

Vijeća od 15 vijećnika prisustvuje njih 11, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 
odlučivanje te otvara rad sjednice.  

Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ utvrđuje izmijenjeni 
Dnevni red (točka 13. „Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine 
Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina;“ briše se, točka 14. postaje točka 13. i tako 
redom) kako slijedi 

 
D N E V N I   R E D 

 
1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 12. 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. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2013./2014.;  
6. Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ za 

pedagošku godinu 2014./2015. (skraćeni);  
7. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin za školsku godinu 2013./2014. (skraćeni);    
8. Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 

2014./2015. (skraćeni);  
9. Izvještaj o poslovanja društva Pazin d.o.o. Pazin za 2013. godinu;  
10. Prijedlog odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina; 
11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja: 1) Ugostiteljsko - turističke i 

sportsko -rekreacijske zone Ježenj i 2) Ugostiteljsko - turističke i sportsko - rekreacijske 
zone Trviž; 

12. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina; 
13. Prijedlog odluke o izradi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 
14. Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na 

naknadu za troškove ogrjeva; 
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15. Prijedlog pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe 
javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti;           

16. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2013. godini; 
17. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu; 
18. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2014. godine. 

 
 

Ad – 1. 
 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“, verificira Skraćeni 
zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća od 24. srpnja 2014. godine.  
 
 

Ad – 2. 
 Pitanja vijećnika.  
 Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanje vijećnice Patricie Antolović vezano za 
kvalitetu vode na Zarečkom krovu i na pitanje vezano za usklađenje sa Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom, odnosno za odvojeno odlaganje otpada. 
 Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Valter Milohanić (citirano): 
 „Pitanje za gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića.  

 Voditelji sportske radionice 4+ koja se bavi uvođenjem djece predškolske dobi u sport i 
usađivanjem sportskih navika djeci najranije dobi, što smatram vrlo značajnim za ukupan sportski 
život u gradu, pristupili su nekim roditeljima polaznika sa informacijom da će počet plaćat dvoranu 
osnovne škole u punom iznosu satnice, te da će radi toga prestat sa aktivnostima, pošto će troškovi 
najma uvelike preći iznos koji se dobije prikupljenim članarinama. Ta informacija je došla do mene, 
pa sam popričao sa voditeljima. Iz razgovora sam saznao da iza toga stoji Zajednica sportskih udruga 
Grada Pazina, pa sam nazvao tajnika Armanda Lušetića, koji je kazao da na Izvršnom odboru planira 
donijet odluku kojom će svaka sportska udruga koja se ne takmiči u nekoj lizi, tj. koja se bavi sa 
sportom koji nije ligaški, morat plaćat punu cijenu sata dvorane. Da su to privatni klubovi koji rade 
samo za svoj interes i zarađuju.  
 Godinama sam se borio da se sportskim udrugama koje ne koriste dvorane izjednače uvjeti i 
da svi plaćaju najam isto, sada mi se servira diskriminacija prema sportskoj udruzi koja radi sa 
najmlađim uzrastom.  
 Pitam vas Gradonačelniče zašto ste pokrenuli takvu inicijativu koja će dovest do takve 
diskriminacije?  
 Znamo da dvorane koštaju, znamo da se u gradskim prostorima koji su u najmu za jednu kunu 
mjesečno trenira punoljetna rekreacija, znamo i to da se svugdje naplaćuje članarina. Ako već treba 
kako Vi kažete negdje podvući crtu, predlažem da podvučemo crtu na 18 godina, jer zakidanje sporta 
djeci najranije dobi je krivo podvučena crta. Punoljetni i razne rekreacije neka plaćaju, a moja je 
dužnost upozoriti Vas i ovo Vijeće da maloljetna djeca nisu i nebi trebala bit predmet rasprave bez 
obzira kojim se sportom bave. Ako ćemo izdvajat sportove koji su duge tradicije ili strateški važni za 
grad, kao recimo nogomet, neka se napravi strategija razvoja sporta u Gradu Pazinu, te se njima upute 
veća sredstva, a djeca neka nam se kao i do sada, bez diskriminacije bave sportom.  

Tražim usmeni odgovor.“ 
 Stjepan Gabrić navodi da je imao dva pitanja, od kojih je na neki način na jedno odgovoreno, 
budući se radilo o pitanju vezano za tehniku snimanja i prijenosa sjednice Gradskog vijeća putem 
web-a, što je od ove sjednice učinjeno. Smatra da je navedeno trebalo biti učinjeno prije. 
 Postavlja pitanje (citirano): 
 „Zašto Grad nije izvršio svoju obavezu o uređenju postaja križnog puta na Kalvariji nakon 
završetka radova na kružnom toku na Štranjgi, jer je to dio dogovora sa Župom?“ 
 Zatim navodi da je prema njegovim informacijama, kružni tok izgrađen i pušten u promet već 
više od godine dana. Zna se da je prilikom izgradnje kružnog toka zahvaćen i dio prostora Kalvarije i s 
te strane ima informaciju da je sve ispoštivano po dogovoru a dio tog dogovora bio je uređenje postaja 
križnog puta na Kalvariji. Na ovo pitanje potakla ga je diskusija ovih dana i nevjerojatni prijedlozi 
kako bi se mogla koristiti Kalvarija. Vjeruje da se zna na što se aludira (da bi bilo dobro koristiti 
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crkvicu za nekakva slobodna druženja, spominje se preuređivanje itd.), fantazije koje se ne bi 
posramile ni generacije iz 1945. Vraća se na ozbiljno pitanje, smatrajući da se treba držati dogovora 
jer je Kalvarija dosta zapuštena i ne može se održavati (čak ni kositi) iako već postoje dogovori – 
sporazumi tko bi to održavao, međutim, nije posao napravljen, nisu uređene postaje križnog puta kako 
je to bila obaveza i red. 

Renato Kalac (citirano): 
„Pitanje upućujem Gradonačelniku Grada Pazina – kao članu Skupštine i Danielu Mauroviću 

– kao članu Nadzornog odbora „Istarskog vodovoda“ Buzet. 
Poštovani,  

 da li ste vi kao predstavnici građana Pazina, ujedno suvlasnika "Istarskog vodovoda" Buzet u 
Skupštini, odnosno Nadzornom odboru ovog trgovačkog društva, a čiji je suosnivač i Grad Pazin 
poduzeli ili namjeravate poduzeti bilo kakve radnje kako bi utjecali na otklanjanje nedostataka 
utvrđenih Izvješćem o obavljenoj posebnoj reviziji ekonomske opravdanosti razlika u cijeni javne 
vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na području Istarske županije obavljenoj u razdoblju 
05.10.2012. do 18. lipnja 2013. godine (posljednja obavljena revizija) od strane Državne revizije".  
 Obrazloženje: Predmetna revizija posljednja je obavljena revizija na zadanu temu u 
trgovačkom društvu "Istarski vodovod" d.o.o. Buzet, koje ima monopol na snabdijevanje svih građana 
i pravnih subjekata Pazina i pazinštine pitkom vodom, pokazala je po meni cijeli niz nepravilnosti i 
nelogičnosti u definiranju opravdanosti visine cijene snabdijevanja pitkom vodom.  
 Tako između ostalog nalaz revizije ukazuje na to kako "Istarski vodovod" prodaje vodu 
Rižanskom vodovodu Koper od 01.04.2013. po cijeni od 0,45 E/m3 ili 3,44 kn ( u razdoblju 2009. do 
01.04.2013. ta je cijena iznosila 0.42 E/m3 ili 3,17 kn ) dok primjerice cijena vode za navodnjavanje 
kod nas iznosi 3,41 kn za domaćinstvo 4,42 kn, a za ostale potrošače 11,11 kn (govorimo samo o 
varijabilnom dijelu cijene vode). Ovo zapravo ukazuje da je nama naša voda za 1 kn/m3 skuplja nego 
našim susjedima koje snabdijevamo (gospodarstvu je to 7,5 kn/m3). Kada bi se cijena voda susjedima 
obračunavala prema cijenama vode koji plaćaju naši građani onda bi prihod „Istarskog vodovoda“ u 
razdoblju 2007. do 2012. iznosio 145, 7% više ili najmanje 2 miliona kuna više svake godine. S druge 
pak strane naši susjedi iz Slovenije vodu Opatiji naplaćuju 2 E/m3 ili 3,8 puta skuplje.  
 Nadalje "Istarski vodovod" Buzet isporučuje vodu i "Pulskom vodovodu" po cijeni od 1,62 
kn/m3, a što je prema nalazu Državne revizije rezultiralo manjim prihodom "Istarskom vodovodu" za 
razdoblje 2010. do 2012. od 68 miliona kuna.  
 Dodamo li tome nalaz Državne revizije po kojem su dospjela potraživanja iznosila preko 8 
miliona kuna, a da depoziti „Istarskog vodovoda“ u bankama iznose koncem svibnja 2013. preko 19 
miliona kuna, te veliku razliku u cijeni domaćinstva i ostalih potrošača, pa i način obračuna fiksnog 
dijela vodne usluge, s pravom se postavlja pitanje što to naši građani sve i zašto plaćaju?  
 Obzirom da ste vi gospodine Gradonačelniče zastupnik građana Grada Pazina u Skupštini, a vi 
gospodine Maurović u Nadzornom odboru (do nedavno i predsjednik NO) „Istarskog vodovoda“ 
zanima me što ste ili što namjeravate poduzeti da bi ste promijenilo ovakvo stanje koje direktno šteti 
našim građanima, suvlasnicima tog istog Vodovoda? Odnosno da bi se provele mjere koje je 
predložila Državna revizija, a navedene su na stranici 18 Izvješća o obavljenoj reviziji.  
 Ovo pitanje postavljam i u kontekstu, ne tako davnih "pritisaka", na ovo Vijeće glede 
izglasavanja 1 dodatne kn/m3 vode za razvoj vodoopskrbe, a što su prihvatili vijećnici Koalicije IDS-
HNS-HSU, SDP-a i Nezavisne liste Valtera Milohanića.“ 
- pitanje proslijeđeno „Istarskom vodovodu“ d.o.o., Buzet. 

Valter Žgrablić (citirano): 
„Pitanja postavljam Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
1. Kako stati na kraj plakatiranju po autobusnim stajalištima (kućicama) te problemu 

odlaganja ostataka starih plakata sa džambo plakata? 
2. Postavljanje znakova sa obilježjima Grada Pazina na granice područja Grada Pazina.“ 
Sandi Blagonić (citirano): 
„Namjerava li se u slijedećoj godini bitno smanjenje zakupa medijskog prostora te usluga PR 

– agencija? 
Obrazloženje: 
„Zakup medijskog prostora otvara problem odnosa izvršne vlasti i medija. 
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Također, u svjetlu recentnog povećanja prireza te podizanja kredita za dovršenje sportske 
dvorane, smatram da bi Proračun valjalo rasteretiti tako što bi se značajnije koristile alternativne 
platforme poput facebooka, javnih tribina, press konferencija.“ 

 
U 18,15 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Ivan Bubić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 
 
 Daniel Maurović odgovara: 
 - uređenje postaja križnog puta na Kalvariji (Stjepan Gabrić) - prilikom gradnje kružnog toka 
na Štranjgi, kada se rušilo stijenu da se dobije potreban prostor, tri postaje križnog puta bile su na rubu 
stijene koje je trebalo izmaknuti i ti su troškovi bili obuhvaćeni u Troškovniku projekta. Tijekom 
radova, crkva se izrazila da želi izmaknuti svih 14 postaja križnog puta i to kada realizacija projekta 
bude na kraju. Kada je projekt realiziran, pozicije još uvijek nisu bile poznate, malo se kasnilo a i 
trebalo je osigurati dodatna sredstva za izmještanje preostalih 11 postaja (postoji nekakav Troškovnik 
od oko 20.000,00 kuna ali ne želi napamet govorit). Sporazum sa Župom u smislu tko bi što trebao 
platiti nije nikad postignut. Grad ima financijsku obavezu za izmještanje tri postaje, međutim u 
određenom momentu to nije bilo moguće realizirati zbog nekih drugih ideja. U zadnjih godinu dana 
nije bilo nikakvih dogovora ni razgovora, tako da bi trebalo ponovno potaknuti razgovore sa Crkvom. 
 - plakatiranje po autobusnim stajalištima (Valter Žgrablić) – djelatnost oglašavanja i 
plakatiranja obavlja naše Komunalno poduzeće putem ugovora. Zahvaljuje na sugestiji. Grad se u više 
navrata putem komunalnog redara uključivao u rješavanje navedene problematike. Zadnja intervencija 
bila je na Dubravici, sa džambo plakatima, kada je Grad morao intervenirati prema oglašivačima. 
Problematika se rješava, međutim, ponekad Grad niti nema informacije u pravo vrijeme. Na nekim 
autobusnim stajalištima određeno je plakatno mjesto, vjerojatno ponekad plakati budu nalijepljeni 
jedan preko drugoga, pa izgleda neuredno. U dogovoru sa Komunalnim poduzećem poduzet će se 
određene aktivnosti u cilju unapređivanja te djelatnosti. 
 - postavljanje znakova sa obilježjima Grada Pazina na granice Grada (Valter Žgrablić) – 
godine 2008. – 2009. , postavljene su na ulazu grada velike ukrasne table Grada Pazina sa slikom 
Kaštela, onda je bila takva ideja. Sada treba vidjeti koliko bi koštalo postavljanje tabli na granice 
Grada i kako bi one uopće trebale izgledati. 
 Stjepan Gabrić javlja se za repliku i ističe da nije u potpunosti zadovoljan odgovorom na 
pitanje. Zvonik, Kalvarija i slični objekti dika su i ponos Grada ili sramota. Župnici se time ne mogu 
baviti kako to netko misli, jer oni dolaze, odlaze i mijenjaju se, to su odgovorni ljudi i sigurno se brinu 
za te objekte. Međutim, postavlja pitanje Pročelniku, što se sa strane Grada poduzelo da se taj problem 
riješi? Je li ikad itko tražio razgovor – dogovor da se krene u rješavanje toga, koliko on ima 
informaciju, nije. Dakle, bio župnik ovaj ili onaj, zna jer je član Župskog vijeća, Župsko vijeće. 
Župnik i biskup uvijek su bili skloni ići u susret, npr. kad je bio otkup zemljišta za groblje i za kružni 
tok. Ne može se prigovorit, išlo se ispod cijene zemljišta. Kalvarija je dio Grada i ako je ista u neredu 
onda je to sramota Grada, a ako je lijepa onda je to dika Grada. Predlaže da se žurno poduzmu koraci 
sa strane Grada i da se krene ka rješavanju problema, jer doista nije lijepo vidjeti kako sada stvari 
stoje. 
 Renato Krulčić napominje da treba voditi računa o riječima koje budu izgovorene iza ove 
govornice, da budu utvrđene, temeljite i provjerene prije nego što budu izrečene, da ne bi došlo do 
neugodnosti ili nekakve zablude kod onih koji slušaju i gledaju sjednicu Gradskog vijeća, budući se 
ista uživo prenosi putem web-a. 
 Zatim odgovara na pitanja: 
 - program sportske radionice 4+ (Valter Milohanić) – da razjasni, gradonačelnik nije pokrenuo 
nikakvu inicijativu kako bi se dešavala diskriminacija na području sportske zajednice ili udruga na 
području Grada Pazina. U ovom slučaju radi se o udruzi koja radi, odnosno okuplja djecu i za taj rad 
ubire nekakvu naknadu. Prostor koja ista koristi za svoj rad je stara školska dvorana Osnovne škole 
Vladimira Nazora i tu je samo pitanje vremena kada će se dogovoriti korištenje dvorane za nula kuna 
ili za određeni iznos. Ukoliko bude dogovoreno korištenje dvorane za određeni iznos, tada će se 
udruga obratiti gradskom Proračunu za financiranje ili sufinanciranje. Navedeno je bit problema. Sa 
utemeljiteljima udruge razgovaralo se u gradskoj upravi i rečeno im je da će ih se izvijestiti kada 
Školski odbor donese odluku o tome, 
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 - uređenje postaja križnog puta na Kalvariji (Stjepan Gabrić) – na pitanje je odgovorio 
pročelnik Maurović a on samo želi dodati da će se u gradsku upravu pozvati velečasnog župnika na 
razgovor, da se vidi zbog čega je došlo do zastoja u komunikaciji od godine dana. Ističe da je zemljište 
koje je otkupljeno za potrebe izgradnje kružnog toka plaćeno i isplaćeno Župi, Župnom uredu ili 
Župskom vijeću, po cijeni od 18,58 €/m² (500 m² zemljišta) tako da su sredstva osigurana i nada se da 
će ista biti utrošena u uređenje Kalvarije. Ponos Pazina je ne samo zvonik i Kalvarija već i pazinski 
Kaštel a potreba građana grada Pazina je i proširenje gradskog groblja, gdje Grad opet mora otkupiti 
od Župe dio zemljišta da bi se moglo proširiti groblje, tako da ne vjeruje da neće biti zajedničkih 
sredstava za uređenje i Kalvarije, 
 - cijene vodne usluge (Renato Kalac) – prema nalazu Revizije, nakon što je istakao ugovor sa 
Rižanskim vodovodom, cijena je korigirana i postavljena na cijenu koju je Revizija predlagala a to je 
cijena odvodnje. Bitno je za istaknut da ako je cijena odvodnje 3 kune i nešto (nezna točan podatak jer 
se vijećnik pripremio za pitanje i elaborirao ga) je cijena koja nije opterećena nikakvim davanjima 
prema centralnoj državi (naknade za vode i sve ono što se uplaćuje u sustav Hrvatskih voda). Kada se 
to zbroji onda dođe cijena vode  na 4 kune i nešto za građanstvo, pa se doda 1 kuna za odvodnju, pa 1 
kuna za razvoj i onda se dođe na cijenu od 10 - 11 kuna sa PDV-e (od 9 kuna fiksnog dijela mjesečne 
naknade za korištenje vode). Po nezna koji put apelira na vijećnike da ako žele egzaktan, točan i 
kvalitetan odgovor da pitanje vijećnika dostave barem 24 sata prije sjednice Vijeća, pogotovo kada se 
radi o ovako kompleksnom pitanju gdje treba dati odgovor o cijenama u lipama, o postupanju i 
nalazima Državne revizije. Primjerice, i Skupština Vodovoda ili sjednica Nadzornog odbora sazivaju 
se 8 dana prije održavanja sjednice, želi istaknuti da treba određeno vrijeme da se može pripremiti i 
dati kvalitetan odgovor ako se zaista želi kvalitetan odgovor, 
 - PR troškovi i troškovi rezervacije medijskog prostora (Sandi Blagonić) – kroz rezervaciju 
medijskog prostora ne rezervira se prostor za promociju ili za samopromociju, nego se rezervira 
prostor za gradske manifestacije, za gradske udruge i za sve one koji na području Grada Pazina imaju 
određene aktivnosti a koje je dobro podijelit sa ostalima. Da se vidi koje se manifestacije događaju u 
Pazinu i kada. Manifestacije se ne događaju samo zbog onih koji u njima sudjeluju, niti za uski krug 
ljudi, već za širu javnost. Ukoliko nema posjetitelja, onda ne treba raditi nikakve manifestacije. Što se 
tiče prireza i poreza, danas ima jako puno nepoznanica u planiranju Proračuna za 2015. godinu, 
obzirom da se samo iz medija mogu doznati smjernice. Nezna se da li će se dogoditi porezna reforma, 
ako da u kojem dijelu (da li će se ista odnosit samo na zaposlene ili i na umirovljenike) u grubo 
rečeno, imamo jednadžbu sa više nepoznanica, koja nije nerješiva ali je sigurno zahtjevna. 
 Renato Kalac replicira i navodi da po Poslovniku Gradskog vijeća, vijećnici imaju pravo 
postavit vijećničko pitanje na samoj sjednici Vijeća. Koliko god je pitanje kompleksno, odgovor se 
može dati i pismeno, nema ništa protiv. Zatim navodi da je bio vrlo precizan, te da čista cijena vode za 
ostale potrošače iznosi 11,11 kuna bez bilo kakvih davanja a sa davanjima ona iznosi 55,53 kune. 
Cijena vode za domaćinstvo koje ima odvodnju iznosi 30,18 kuna a za domaćinstvo koje nema 
odvodnju cijena iznosi 21,36 kuna. Podaci koje je dao objavljeni su na web stranici Državne revizije 
pod stavkom Izvještaji. To su egzaktni podaci, nalaz Revizije ima 10 točaka prijedloga kako da se to 
stanje razriješi. 
 Sandi Blagonić replicira te navodi da zapravo nije odgovoreno na pitanje PR službi. Njemu se 
čini da se pred 7-8 godina nisu vršile usluge PR službe. Misli da je Grad dovoljno kapacitiran da sam 
sastavlja nekakve oglase, naslove ili što već. Čini mu se da bi upravo zbog te dovoljne kapacitiranosti 
Grada bilo dobro smanjiti obim PR službi. Isto tako ne spori  da je određeni zakup medijskog prostora 
potreban ali bi ipak apelirao na njegovo smanjenje, jer postoji nekoliko problematičnih elemenata, 
tako da je mišljenja da bi bilo dobro da se ipak razmišlja o smanjenju tog prostora. Kao što je već 
rečeno, ovdje nije samo riječ o trošku udruga (bilo bi zanimljivo vidjet u kom je omjeru prisutan taj 
trošak) već je riječ i o emisijama koje su zakupljene za izvršnu vlast. U tom smisli je bila njegova 
sugestija. Mišljenja je da se organiziranjem tribina, press konferencija, putem facebooka i službene 
stranice Grada Pazina može sasvim dobro (dovoljno) komunicirati sa građanima Grada Pazina. 
 

Ad – 3. 
 Vijeće prima na znanje Izvještaj Mandatno-verifikacione komisije temeljem kojeg se utvrđuje 
Odluka o mirovanju i verifikaciji mandata članu Gradskog vijeća Grada Pazina: MLADEN SIRONIĆ 
/ VEDRAN IVANČIĆ. 
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Ad – 4. 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Pazina VEDRAN IVANČIĆ daje usmenu i pisanu Prisegu za 

člana Gradskog vijeća Grada Pazina. 
 

Nakon davanja Prisege vijećnika, predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 13 
vijećnika. 
 

Ad – 5. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 14. listopada 2014. razmatrao je Izvještaj 
o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2013./2014., te predlaže Vijeću da isto prihvati. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Izvještaja o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2013./2014. u tekstu kako je to 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. listopada 2014. godine. 
 

Ad – 6. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 14. listopada 2014. razmatrao je Godišnji 
plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ za pedagošku godinu 
2014./2015. (skraćeni), te predlaže Vijeću da istog prihvati s dopunom koju je predložilo Upravno 
vijeće Dječjeg vrtića tako da se nakon točke XIII. doda nova točka XIV.  koja glasi: 

„XIV. ZAKLJUČAK 
Prioritetnom zadaćom u ovoj pedagoškoj godini smatramo osigurati bolje materijalne 

(prostorne) uvjete za rad i to u matičnom vrtiću u Pazinu – dogradnjom i rekonstrukcijom zgrade u ul. 
Prolaz O. Keršovanija 1, te u područnom vrtiću u Tinjanu, izgradnjom nove zgrade vrtića u blizini 
osnovne škole.“ 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Godišnjeg plana i programa odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ za pedagošku 
godinu 2014./2015. (skraćeni) u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 7. listopada 2014. godine s dopunom koju je predložilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića a 
Gradonačelnik prihvatio tako da se nakon točke XIII. doda nova točka XIV.  koja glasi: 

„XIV. ZAKLJUČAK 
Prioritetnom zadaćom u ovoj pedagoškoj godini smatramo osigurati bolje materijalne 

(prostorne) uvjete za rad i to u matičnom vrtiću u Pazinu – dogradnjom i rekonstrukcijom zgrade u ul. 
Prolaz O. Keršovanija 1, te u područnom vrtiću u Tinjanu, izgradnjom nove zgrade vrtića u blizini 
osnovne škole.“ 

 
Ad – 7. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 14. listopada 2014. razmatrao je Izvješće o 
realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 
2013./2014. (skraćeni), te predlaže Vijeću da istog prihvati. 
 Od 13  nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 
školsku godinu 2013./2014. (skraćeni) u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 6. listopada 2014. godine. 
 

Ad – 8. 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 14. listopada 2014. razmatrao je Godišnji 
plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2014./2015. (skraćeni) 
te predlaže Vijeću da istog prihvati. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 
2014./2015. (skraćeni) u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 
7. listopada 2014. godine. 
 

 
 



 7

Ad – 9. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 14. listopada 2014. razmatrao je 
Izvještaj o poslovanju društva Pazin d.o.o. Pazin za 2013. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Izvještaja o poslovanju društva Pazin d.o.o. Pazin za 2013. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 16. rujna 2014. godine. 
 

Ad - 10 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 13. 
listopada 2014. razmatrao je Prijedlog odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 13. listopada 2014. razmatrao je 
Prijedlog odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina, te predlaže 
Vijeću da istu prihvati s prijedlogom da se dopuni članak 11. na način da se na kraju teksta dodaju 
alineje koje glase: 
 „- USLUGA ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, 
 - IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet.“ 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Odluku 
o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina s time da se članak 11. dopuni 
na način da se na kraju teksta dodaju alineje koje glase: 
        „- USLUGA ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, 
        - IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet.“ 
 

Ad – 11. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 13. 
listopada 2014. razmatrao je Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja: 1) Ugostiteljsko - 
turističke i sportsko - rekreacijske zone Ježenj i 2) Ugostiteljsko - turističke i sportsko - rekreacijske 
zone Trviž, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 13. listopada 2014. razmatrao je 
Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja: 1) Ugostiteljsko - turističke i sportsko -
rekreacijske zone Ježenj i 2) Ugostiteljsko - turističke i sportsko - rekreacijske zone Trviž, te predlaže 
Vijeću da iste prihvati uz dopunu članka 11. Odluke o izradi Urbanističkog plana za Trviž, na način da 
se na kraju teksta doda alineja koja glasi: 
 „- IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet.“ 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o izradi Urbanističkog 
plana uređenja Ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Ježenj. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 
Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenjaUgostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone 
Trviž s time da se članak 11. dopuni na način da se na kraju teksta doda alineja koja glasi: 
„- IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet.“ 
 

Ad – 12. 
 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša i Odbor za statut, 

poslovnik i upravu na sjednicama održanim 13. listopada 2014. razmatrali su Prijedlog odluke o 
odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom 
tekstu. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 7 glasova „ZA“, 5 glasova „PROTIV“ i 1 glasom 
„SUZDRŽANIM„ prihvaća Amandman na Prijedlog odluke kojeg je podnio vijećnik Renato Kalac i 
donosi Zaključak: 
 1. Gradsko vijeće Grada Pazina prihvatilo je Amandman vijećnika Renata Kalca na prijedlog 
Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina tako da se u članku 15. iza stavka 1. 
dodaje novi stavak 2. koji glasi: 
  „Troškove nabavke, ugradnje i održavanja potopne pumpe i tlačnog voda za priključenje 
internog sustava odvodnje na sustav javne odvodnje snosi isporučitelj javne vodne usluge“. 

Postojeći stavak 2. postaje stavak 3.  
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Prihvaćanjem Amandmana članak 15. prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na 
području Grada Pazina glasi: 

Članak 15. 
Vlasnici građevine ili zakoniti posjednici nekretnine koja se nalazi na nižoj točci priključnog 

okna na sustav javne odvodnje priključuju interni sustav odvodnje putem potopne pumpe i tlačnog 
voda. 

Troškove nabavke, ugradnje i održavanja potopne pumpe i tlačnog voda za priključenje 
internog sustava odvodnje na sustav javne odvodnje snosi isporučitelj javne vodne usluge. 

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje 
može se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili 
septičku jamu, odnosno prijemnik nakon pročišćavanja otpadnih voda na odgovarajućem uređaju. 
 2. Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i graditeljstvo da o 
Amandmanu iz točke 1. ovog Zaključka izvijesti Hrvatske vode, odnosno da u skladu sa Zakonom o 
vodama zatraži prethodno mišljenje. 
 

Ad – 13. 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 13. listopada 2014. i Odbor za 
gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 14. listopada 2014. razmatrali su Prijedlog odluke 
o izradi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, te predlažu Vijeću da istu prihvate 
u predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o izradi Strategije 
razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine. 
 

 
Ad – 14. 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 13. listopada 2014. i Odbor za 
društvene djelatnosti na sjednici održanoj 14 listopada 2014. razmatrali su Prijedlog odluke o 
podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva, te 
predlažu Vijeću da isu prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 
nazočan vijećnik Ivan Bubić) donosi Odluku o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova 
priznavanja prava na naknadu  za troškove ogrjeva. 
 

Ad – 15. 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 13. listopada 2014., Odbor za 
društvene djelatnosti na sjednici održanoj 14. listopada 2014. i Odbor za kulturu na sjednici održanoj 
15. listopada 2014. razmatrali su Prijedlog pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih 
potpora za programe javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti, te predlažu Vijeću 
da istog prihvati u predloženom tekstu. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ donosi Pravilnik o 
postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba Grada Pazina u 
području društvenih djelatnosti. 
 

Ad – 16. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 14. listopada 2014. razmatrao je 
Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2013. godini, te predlaže Vijeću da istog 
prihvati. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 
Izvještaja o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2013. godini u tekstu kako je to Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 6. listopada 2014. godine. 
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Ad – 17. 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 14. listopada 2014. razmatrao je 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da istog 
prihvati. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  Polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu. 
 

Ad – 18. 
 Vijeće donosi Zaključak kojim je Gradsko vijeće Grada Pazina primilo na znanje Izvještaj o 
radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2014. godine KLASA: 023-01/14-01/59, 
URBROJ: 2163/01-01-01-14-3 od 10. rujna 2014. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio 
Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić. 
 
 

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća 
zaključuje rad sjednice u 21,25 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/14-01/52 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5 
Pazin, 16. listopada 2014. 
 

                   Predsjednik                     
                           Gradskog vijeća   

                                     Boris Demark, v.r. 
 
 


