
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K  

 

33. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 3. studenog 2016. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati. 

Prisutni vijećnici: Vedran Ivančić, Vesna Ivančić ( u rad sjednice uključila se naknadno), Mate 

Jurić, Serđo Rigo, Martin Čotar, Valter Žgrablić, Dean Velenderić, Boris Demark, Stjepan Gabrić, 

Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić, Valter Milohanić i Renato Kalac, prof. 

Odsutni vijećnici (opravdano): Patricia Antolović i dr.sc. Sandi Blagonić.  

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

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

Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Nevija Srdoč, 

pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Elvis Kliman, pročelnik 

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

Službe za unutarnju reviziju, Sandra Jakopec, direktorica tvrtke APE d.o.o. Zagreb, Toni Erdfeld, 

predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin, Mirjan Rimanić, novinar „Glasa Istre“ i 

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 od 15 

vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 12, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 

odlučivanje te otvara rad sjednice.  

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ utvrđuje izmijenjeni dnevni red (dodaje 

se točka 13. koja glasi „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja 

„Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa- 

nerazvrstana cesta, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2347, k.o. Beram (prema ovjerenom 

geodetskom elaboratu izvedenog stanja k.č.broj 2347/1, k.o. Beram), Grad Pazin (NC 500700 - Vela 

Traba - D48), od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba“) kako slijedi: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1.    Verifikacija Skraćenog zapisnika s 29., 30. (izvanredne) i 32. (izvanredne) sjednice  

Gradskog vijeća;  

2.    Pitanja vijećnika; 

3.    Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm –    

   Katun Trviški; 

4.    Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu; 

5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2015. godinu; 

6. Prijedlog Odluke o uvođenju Riznice Grada Pazina; 

7. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu; 

8. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu: a) u području 

odgoja i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno- zdravstvenih potreba i d) u sportu; 

9. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za Grad Pazin u 2016. godini; 

10. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini; 

11. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2016. godinu; 

12. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2016. godine; 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija 

građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa- nerazvrstana 

cesta, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2347, k.o. Beram (prema ovjerenom 

geodetskom elaboratu izvedenog stanja k.č.broj 2347/1, k.o. Beram), Grad Pazin (NC 

500700 - Vela Traba - D48), od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba“. 

 

Ad – 1. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“, verificira Skraćeni 

zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća od 28. srpnja 2016. godine.  
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Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“, verificira Skraćeni 

zapisnik sa 30. izvanredne sjednice Gradskog vijeća od 23. kolovoza 2016. godine.  

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“, verificira Skraćeni 

zapisnik sa 32. izvanredne sjednice Gradskog vijeća od 26. rujna 2016. godine.  

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika. 

 Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Stjepan Gabrić upućuje pohvalu što su nakon dugo vremena i njihovih intervencija i kritika, 

barem u elektronskom obliku proradila pazinska zvona. Nada se da će to biti poticaj za konačno 

rješenje toga problema. 

Zatim vijećnik postavlja pitanje (citirano): 

„Pitanje za Gradonačelnika gospodina Renata Krulčića. 

Je li Gradonačelnik u kontaktu sa Policijskom postajom u Gradu Pazinu i ima li kakvih 

saznanja o nemilim događajima vezanih za uvredljive i ponižavajuće grafite na župnoj Crkvi u Pazinu. 

Dokle je stigla istraga, tko je to napravio? Građane Grada Pazina to itekako zanima. 

Hvala.“ 

Valter Žgrablić (citirano): 

„Pitanja upućenjem  Upravnom odjelu a komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

1. U ime Društva „Naša djeca“ i Društva tjelesnih invalida Pazin, postavljam pitanje sigurnosti 

u prometu korisnika Društvenog centra „Veli Jože“ u Pazinu (parkiranje kamiona). 

- pitanje upućeno Upravnom odjelu a komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

 2. Kada se očekuje rekonstrukcija ceste Pazin – Vodnjan pošto je ona prekategorizirana u 

državnu cestu?“ 

Elvis Kliman odgovara: 

- rekonstrukcija ceste Pazin – Vodnjan (Valter Žgrablić) – izvršeno je prekategoriziranje 

navedene ceste (odluka je objavljena u „Narodnim novinama“) tako da je ista sada državna. Prati se 

stanje. Grad je izvršio određene radnje u smislu utvrđivanja zahvata koji bi se trebali izvršiti na toj 

dionici (izvršeno je snimanje kompletne ceste i svih njenih spojeva). Grad će u tom smislu uputiti 

zahtjev prema nadležnim institucijama s prijedlogom intervencija-zahvata u cilju rekonstrukcije te 

ceste (npr. kod Zabrežana itd). Zatim slijedi izmjena Odluke o zimskoj službi i izmjena Odluke o 

nerazvrstanim cestama. 

- sigurnost prometa  kod Društvenog centra „Veli Jože“ Pazin (Valter Žgrablić) – na pitanje će 

dostaviti pisani odgovor. 

Renato Krulčić odgovara: 

- pazinska zvona (Stjepan Gabrić) - u ime gradske uprave zahvaljuje vijećniku na pohvalama. 

Ističe da je to model i primjer suradnje gdje prijedlog koji se izreče iza ove govornice ili na neki drugi 

način a koji je upućen prema gradskoj upravi i Gradonačelniku padne na „plodno tlo“. Smatra da se i  

kroz takvu suradnju u Gradu može riješiti puno manjih problema. Što se tiče samog zvonika, jučer je 

potpisao Ugovor u vezi prvih radova na zvoniku u vrijednosti od oko 75.000,00 kuna, čime će se 

krenuti sa radovima na zvoniku, pothodniku i međukatnoj konstrukciji da se na neki način konzervira 

zvonik. Za ubuduće, sprema je obimna projektna dokumentacija koja će između ostaloga, obuhvatiti i 

sanaciju statike zvonika. Za statiku zvonika predviđeno je oko 200.000,00 kuna, što je kao projekt 

prijavljen na Fond koji se financira iz sredstava EU-a,  ali o tome će biti više govora prilikom 

donošenja Proračuna gdje će biti prikazana ta pozicija u paketu sa svim aktivnostima projekta, 

- uvredljivi grafiti na župnoj Crkvi u Pazinu (Stjepan Gabrić) – što se tiče nepoželjnih 

događaja na području Grada Pazina, želi izvijestit nazočne da se jučer trebalo održati konstituiranje 

Vijeća za komunalnu prevenciju na području Grada Pazina ali je zbog spriječenosti načelnika Policije 

(smrt djelatnika Policije) konstituiranje Vijeća odgođeno za nekoliko dana. Tema na Vijeću biti će 

upravo događaji o kojim je govorio vijećnik, jer reagirati kada se već takve stvari dogode je kasno. 

Smatra da kao odgovorno društvo trebamo preventivno djelovati i to putem stalnih edukacija, 

građanskim odgojem i sustavom nadzora, kako bi se takva ponašanja svela na minimum. O samim 

počiniteljima navedenih događaja vjerojatno će Policijska postaja Pazin i Policijska postaja Istarske 

županije obavijestiti javnost kada budu ocijenile da je to potrebno a sve u skladu sa interesima istrage. 
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Ad – 3. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i 

zaštitu okoliša su na sjednicama održanim 31. listopada 2016. razmatrali prijedlog Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm – Katun Trviški, te predlažu Vijeću da istu 

prihvati u predloženom tekstu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Odluku o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm – Katun Trviški. 

 

Ad – 4. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 2. studenog 2016. razmatrao je 

prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu, te predlaže 

Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

  

U 18:35 sati u rad sjednice Vijeća uključila se vijećnica Vesna Ivančić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika. 

  

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu.  

 

Ad – 5. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 2. studenog 2016. razmatrao je 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da isto 

prihvati bez primjedbi. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin o obavljenoj 

financijskoj reviziji Grada Pazina za 2015. godinu, KLASA: 041-01/16-02/53, URBROJ: 613-20-16-7 

od 5. listopada 2016. godine i Očitovanje Gradonačelnika na nalaze iz Izvješća KLASA: 470-01/16-

01/03, URBROJ: 2163/01-01-01-16-3 od 20. rujna 2016. godine. 

 

Ad – 6. 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 31. listopada 2016. i Odbor za 

gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 2. studenog 2016. razmatrali su prijedlog Odluke 

o uvođenju Riznice Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o uvođenju Riznice 

Grada Pazina. 

 

Ad – 7. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 2. studenog 2016. razmatrao je 

prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

Druge (II.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu. 

 

Ad – 8 (a,b,c,d). 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 2. studenog 2016. razmatrao je prijedlog 

Izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu: u području odgoja i obrazovanja; 

socijalno - zdravstvenih potreba i u sportu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 

Odbor za kulturu na sjednici održanoj 2. studenog 2016. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) 

izmjena Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2016. godini te predlaže Vijeću da iste 

prihvati u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu:  

a) u području odgoja i obrazovanja, 

b) u kulturi i 

c) socijalno- zdravstvenih potreba. 
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Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Prve 

(I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu: 

d) u sportu. 

 

Ad – 9. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 31. 

listopada 2016. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u 

predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 2 glasa 

„SUZDRŽANA“ donosi Druge (II.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2016. Godini. 

 

Ad – 10. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 31. 

listopada 2016. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u 

predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 8 glasova „ZA“i 5 glasova „SUZDRŽANA“ donosi Prve 

(I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. 

Godini. 

 

Ad – 11. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 31. 

listopada 2016. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom za 2016. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 9 glasova „ZA“i 4 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Prve (I.) 

izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu. 

 

Ad – 12. 

Gradsko vijeće Grada Pazina primilo je na znanje Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada 

Pazina za siječanj - lipanj 2016. godine KLASA: 023-01/16-01/39, URBROJ: 2163/01-01-01-16-3 od 

5. rujna 2016. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio Gradonačelnik Grada Pazina Renato 

Krulčić. 

 

Ad – 13. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o davanju suglasnosti 

Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog 

sustava cestovnog prometa- nerazvrstana cesta, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2347, k.o. 

Beram (prema ovjerenom geodetskom elaboratu izvedenog stanja k.č.broj 2347/1, k.o. Beram), Grad 

Pazin (NC 500700 - Vela Traba - D48), od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba“. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19,40 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/48 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-4 

Pazin, 3. studeni 2016. 

                      

     Predsjednik  

                       Gradskog vijeća 

                      Boris Demark, v.r. 

 


