
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K  

 

34. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 30. studenog 2016. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati. 

 

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

Žgrablić, Dean Velenderić, Boris Demark, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Valter Milohanić, Patricia 

Antolović i Renato Kalac, prof. 

Odsutni vijećnici (opravdano): dr.sc. Sandi Blagonić i Ivan Bubić. 

 

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, Zdenka Turkalj Čohilj, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Serđo Šilić, zapovjednik 

Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Denis Visintin, zamjenik ravnateljice Muzeja Grada Pazina, Darko 

Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice 

Pazin, Vesna Dukić, član uprave Tvrtke Kaštijun d.o.o., Valentina Rabar, predsjednica Savjeta mladih 

Grada Pazina, Marta Daus Brubnjak, viši stručni suradnik za gospodarstvo I pri Upravnom odjelu za 

gospodarstvo, financije i proračun, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad 

Pazin, 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, vijećnici Gradskog vijeća minutom šutnje odali su počast nedavno 

preminulom dugogodišnjem vijećniku Dragutinu Bravaru. 

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

izmijenjeni dnevni red (briše se točka 8. “Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje 

Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije izgradnju Županijskog 

centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, postojeća točka 8. postaje točka 7. i tako redom) kako 

slijedi: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 33. sjednice Gradskog vijeća;  

2. Pitanja vijećnika; 

3. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin za školsku godinu 2015./2016.; 

4. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2015./2016.; 

5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu 

naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; 

6. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2017. godinu;  

7. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2015. godini;  

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Grada Pazina za 2017. godinu; 

9. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu; 

   (I. čitanje);   

10.   Imenovanje tri (3) člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.  

 

 

Ad – 1. 

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

zapisnik sa 33. sjednice Gradskog vijeća od 3. studenog 2016. godine.  
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Ad – 2. 

Pitanja vijećnika. 

 Vijećnicima je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika Valtera Zgrablića vezano za sigurnost 

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

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Dean Velenderić (citirano): 

1. „Spomen dom sjedinjena i slobode sjedište je dviju ustanova u oblasti kulture čiji je osnivač 

Grad Pazin: Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Pazin i središte kulturnih događanja u 

Gradu. Zbog važnosti koje imaju ove dvije ustanove i njihove uloge u kulturnom i društvenom životu 

Grada Pazina u proteklih tridesetak godina postojanja ovog objekta, Spomen dom sa pravom možemo 

nazvati pazinskim „hramom kulture“ koji je u velikoj mjeri obilježio i odredio generacije pazinki i 

pazinaca. Kako je Spomen dom već decenijama jedna od značajnih odrednica Grada Pazina, tim više 

je razumljiva zabrinutost građana Grada Pazina za budućnost ovog objekta i ustanova koje u njima 

obitavaju. 

 S obzirom da se u posljednje vrijeme među građanima Grada Pazina čuju glasine o prenamjeni 

značajnog dijela prostora Spomen doma i odstupanja od primarne namjene ovog, prvenstveno javnog 

prostora, namijenjenog zadovoljavanju kulturnih potreba građana Grada ( i ono što nas posebno veseli, 

stavljanja prostora u funkciju obrazovne djelatnosti kao generatora razvitka), zanima nas u kojoj mjeri 

su osnovane ove glasine i u kojoj mjeri će se, eventualna prenamjena značajnog dijela prostora, 

reflektirati na djelatnost ove dvije ustanove, a samim time i na kulturni život Grada, koji je, 

spomenimo i to, administrativno središte Istarske županije ili „Glavni grad Istre“? 

Ovo pitanje vijećnika upućeno je Gradonačelniku.“ 

- pitanje proslijeđeno Gradonačelniku Grada Pazina. 

2. „Cesta D48, koja povezuje Stari Pazin i Stanciju Pataj na potezu od benzinske pumpe Petrol 

pa do autobusnog stajališta Rogovići u dužini od 700 m, nije prilagođena pješacima. Naime, iako na 

navedenom dijelu živi cca 2000 ljudi, tu su isti u nemogućnosti osim motornim vozilima doći od 

jednog mjesta do drugoga, obzirom da ne postoji nogostup. Navedeno pitanje nameće se obzirom da 

će nakon rješavanja imovinsko pravnih pitanja započeti gradnja južne zaobilaznice, odnosno spoja 

ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Križ Lindarski, a zbog koje će izgradnja na dijelu ceste od 

benzinske pumpe Petrol pa do autobusnog stajališta Rogovići nastati još veća gužva. Obzirom da 

postoji povećana opasnost za ljude da navedenim dijelom prometnice idu pješice, postoji potreba 

stanovništva navedenih naselja da se na istom dijelu dionice D – 48 izgradi nogostup. Zanima nas što 

je po pitanju izgradnje nogostupa na tom potezu učinjeno i što se može učiniti obzirom da su za isto 

zadužene Hrvatske ceste. Postoji li ikakvih saznanja da bi se i narednim godinama navedeni problem 

mogao riješiti kako bi stanovništvo naselja Stancije Pataj, Maršeti, Rogovići, Lovrina, bilo pješački 

povezano? 

Ovo pitanje vijećnika upućeno je pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno 

uređenje i graditeljstvo.“ 

 

 Renato kalac (citirano): 

 „1. Pitanje: Poštovani, 

 zanima me u kojoj su fazi pripreme za asfaltiranje nerazvrstane ceste Trošti - Klemenići 

odnosno u kojoj je fazi projekt kao preduvjet za apliciranje sredstava za asfaltiranje te ceste prema 

Europskim ili drugim fondovima i kada se može očekivati njezino kandidiranje, odnosno još bolje 

njezino asfaltiranje? 

 Obrazloženje: Koliko se sjećam sada je već prošlo najmanje 13 godina od kada se mještanima 

naselja Klemenići obećava sa razine Grada Pazina asfaltiranje nerazvrstane ceste Trošti – Klemenići. 

Ova se prometnica najmanje 9 godina na ovaj ili onaj način nalazi u Proračunu Grada Pazina. Na moje 

vijećničko pištanje upućeno 26. svibnja 2015. godine vašem prethodniku gospodinu Mauroviću 

odgovoreno mi je da se radi projektna dokumentacija za ovu prometnicu kako bi se ista mogla 

kandidirati za sredstva iz Fonda namijenjenog ruralnom razvoju. Dakle zanima me u kojoj je fazi 

projektna dokumentacija i kada se može očekivati apliciranje prema fondovima, odnosno kada se 

može očekivati asfaltiranje ove prometnice. Kao što sam i obećao još 2015. godine gotovo na svakoj 

ću sjednici Gradskog vijeća tražiti informaciju o aktivnostima na pripremi za asfaltiranje ove 

prometnice. Molio bih stoga i ovom prilikom odgovor. 
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 2. Pitanje: Poštovani,  

 zanima me da li se uskoro  namjerava učiniti bilo kakve pomake u pogledu bolje organizacije 

prometovanja, a naročito parkiranja, naplate parkiranja i naplate kazni za parkiranje u samom gradu 

Pazinu, pa samim tim i dovođenja svih građana u ravnopravan status, barem po tom pitanju. 

 Obrazloženje. Ako kojim slučajem parkirate vaše osobno vozilo u blizini zgrade HEP-a, 

odnosno u ulici 15. siječnja, lako Vam se može desiti da Vam prometni redar ispiše novčanu kaznu, 

isto Vam se može desiti i na nekom dijelu u ulici Trg slobode, te na nekoliko lokacija u ulici 

M.B.Rašana (informacija o plaćenim kaznama i dobivenim opomenama je provjerena). Ovdje se radi o 

tome da je u blizini pojedinih zgrada netko stavio znak zabrane parkiranja i zaustavljanja sa 

dopunskom pločom „osim za stanare“. Sve bi to bilo u redu kada bi se radilo o privatnom zemljištu 

stanara, međutim zabrana parkiranja i zaustavljanja svima „osim stanara“ stavljena je i na zemljište 

koje je vlasništvo RH, vlasništvo Grada Pazina ili pak javno dobro. Ovo praktički znači da stanari 

pojedinih zgrada imaju veća prava u odnosu na sve ostale građane. Ovo ničim zasluženo pravo 

osiguranja besplatnog parkirališnog prostora predstavlja zapravo diskriminaciju građanskih prava i 

sloboda, pa se postavlja pitanje tko, kako i zašto je uredio takav način favoriziranja jednih naših 

građana na štetu drugih. 

 Nadalje, lijeva strana ulice Bože Milanovića prečesto služi za parkiranje, premda je na tom 

mjestu parkiranje zabranjeno, slično je i na cestovnom otoku na križanju iste ulice sa ulicom 

M.B.Rašana. U ulici Prilaz kaštelu situacija j i puno gora jer je ova ulica dvosmjerna, pri tome uska, a 

njezina desna strana redovno zakrčena parkirnim vozilima. 

 Podsjetit ću također da još uvijek na parkiralište kod Dječjeg vrtića ulazimo preko nogostupa. 

Ovakve situacije izazivaju nedoumicu, nesnalaženje a kod dijela građana i revolt koji se u pravilu 

iskaljuje na prometnog redara koji neslužbeno postaje dežurni krivac. 

 Dakle zanima me u konačnici namjerava li se u skoro vrijeme poduzeti kakve mjere u pogledu 

unaprjeđenja organizacije prometa, a naročito parkiranja? 

 3. Pitanje: Poštovani, 

 zanima me možemo li uskoro očekivati sanaciju udarnih rupa na cesti Pazin – Hrestenica, a o 

čemu već u nekoliko navrata zadnjih 6 mjeseci postavljam pitanja nadležnim službama, pa i na ovom 

Gradskom vijeću. Zanima me također kada se očekuje sanacija velike udarne rupe kraj mosta Sv. 

Jožefa. 

 Obrazloženje. Sve je jasno nema potrebe obrazlagati." 

 

 Martin Čotar (citirano): 

 „Rješavanje sanacije i održavanje pristupne ceste za Istarski ipsilon na čvoru Ivoli (Pazin 

istok). 

 Pošto sam pitanje postavio prije više mjeseci, ovaj puta ga ponovno postavljam pošto 

primjećujem da ovaj problem još nije riješen. Dakle, zanima me da li se planira sanirati pristupna cesta 

iz naslova, odnosno da li je na vidiku njeno skoro rješavanje, s obzirom na izrazito loše stanje kolnika. 

Pitanje usmjeravam na Gradonačelnika Grada Pazina.“ 

 

 Elvis Kliman odgovara: 

 - izgradnja nogostupa na potezu od benzinske pumpe Petrol do autobusnog stajališta Rogovići 

(Dean Velenderić) – nakon niza razgovora sa Hrvatskim cestama i u skladu sa njihovim zahtjevima, 

Grad je za potrebe izgradnje nogostupa izradio projektnu dokumentaciju i riješio imovinsko pravne 

odnose. Cjelokupna dokumentacija dostavljena je Hrvatskim cestama za što je Grad dobio potvrdu - 

dokaz da je izvršio sve svoje obaveze. Prema našim saznanjima, pitanje je dana kada će krenuti 

realizacija projekta. Kopija projekta nalazi se u Upravnom odjelu i svatko tko želi može izvršiti uvid, 

 - asfaltiranje nerazvrstane ceste Trošti – Klemenići (Renato Kalac) – u skladu sa Programom 

ruralnog razvoja, na raspisani natječaj Mjere 07, podmjere 7.2. aplicirao se projekat asfaltiranja 

nerazvrstane ceste V. Traba – M. Traba. Obzirom da Program i dalje traje, a u prijedlogu Proračuna za 

slijedeću godinu planiraju se za tu namjenu osigurati određena financijska sredstva, vjeruje da će se u 

slijedećoj proračunskoj godini riješiti cesta Trošti – Klemenići, 

 - organizacija prometovanja – parkiranja u gradu Pazinu (Renato Kalac) – po pitanju 

parkiranja u gradu, građani se svakodnevno javljaju u Upravni odjel. Zauzet je stav „nulte“ tolerancije 

na zaustavljanje i parkiranje na mjestima rezerviranim za invalide i na pristupima zdravstvenim i 
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javnim ustanovama. Možda problematika parkiranja nije riješena na zadovoljavajući način, ali se na 

dnevnoj bazi vodi računa da se parkiranje u gradu sustavno riješi na zadovoljstvo svih. Ako netko ima 

još primjedbi ili zapažanja, moli da to iznese, nastojat će se izneseno primijenit, 

 - sanacija udarnih rupa na cesti Pazin – Hrestenica (Renato Kalac) – ima provjerenu 

informaciju od prije pola sata (g. Robi Brajković) a i izvještaj njegovog Upravnog odjela, da su udarne 

rupe ma navedenoj cesti danas sanirane (očekivao je to pitanje). Činjenica je da Pazin ima jako puno 

nerazvrstanih cesta za održavanje, tako da se sanacija rupa na cestama vrši prema određenim 

prioritetima,  

 - održavanje pristupne ceste za Istarski ipsilon na čvoru Ivoli – Pazin Istok (Martin Čotar) – 

navedena cesta tretira se kao spojna cesta čvorišta Ivoli. Grad je po tom pitanju kontaktirao Bina-Istru 

(g. Santaleza), tako da je za slijedeći tjedan dogovoren zajednički sastanak. Navedena cesta je 

nekategorizirana i kao što je već rečeno, tretira se kao spojna cesta čvorišta Ivoli koja povezuje 

nerazvrstanu cestu Pazin - Cerovlje – Istarski ipsilon, nakon čega se nadovezuje na cestu prema Ivoli i 

Šestani. Nakon niza razgovora, postignut je načelni dogovor temeljem kojeg se Bina-Istra izjasnila da 

će preuzeti obvezu održavanja te ceste, međutim formalno-pravno, prekategorizacija ceste nije u 

nadležnosti niti Grada niti Bina-Istre. Kako sada stvari stoje, Bina-Istra će preuzeti održavanje 

navedene ceste a na Gradu je da izvrši sve potrebne radnje da se cesta prekategorizira u spojnu cestu 

kao sastavni dio čvora Ivoli. 

 - Renato Krulčić navodi da na pitanje vijećnika Deana Velenderića vezano za Spomen dom 

želi dati pisani odgovor, jer u ovom trenutku ne može sa sigurnošću govoriti o datumima, ugovorima 

odnosno o svemu što je prethodilo razgovorima o tome da se u Pazinu osigura prostor za rad Istarskog 

parlamenta odnosno prostor za održavanje sjednica Županijske skupštine. Kao što je poznato, sjednice 

Županijske skupštine održavaju se u Spomen domu (u najmu prostora). Po tom pitanju se 2008. – 

2009. godine radila projektna dokumentacija da se Županijska skupština smjesti u prostor bivšeg kina 

Mirna gdje se danas nalazi trgovina Bipa, gdje se uređuje još jedan poslovni prostor a iznajmljen je i 

prostor na katu iznad trgovine. Navedenim prostorom gospodaru Pučko otvoreno učilište, koje je 

stvorilo određene preduvjete za gospodarske aktivnosti toga prostora, od čega na ime najma dobiva 

određena sredstva, kojim između ostaloga, sufinancira rad „hrama kulture“ kako Spomen dom naziva 

vijećnik. U skladu s time, trebalo je riješiti određene ugovorne odnose sa Istarskim županijom koja je 

imala ugovor za korištenje prostora bivšeg kina Mirna a kojeg nije konzumirala. Iz tog je razloga 

izrađen Sporazum odnosno Pismo namjere o tome da se u sklopu Spomen doma osigura prostor za rad  

Županijske skupštine i njenih službi. Trenutno, uz dvoranu Istra, u sklopu Spomen doma prostore za 

rad koriste Županijske službe – Odjel za poljoprivredu i Fond za razvoj agroturizma i poljoprivrede. 

Veći dio poslovnih prostora u Spomen domu je iznajmljen – medijskim kućama, političkim strankama 

a u jednom dijelu nalazi se i Gradska knjižnica. Za sada nije poznato u kom kontekstu i na koji način 

se planira razraditi ideja o stvaranju Istarskog parlamenta, a kada bude poznato, o tome će se izvijestiti 

Gradsko vijeće i građane Grada Pazina, transparentno, kao što se to radi sa svim drugim projektima. 

Kao što je već rekao, na pitanje će dat pisani odgovor sa svim egzaktnim podacima koje posjedujemo. 

 

Ad – 3. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29. studenog 2016. razmatrao je Izvješće o 

realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 

2015./2016., te predlaže Vijeću da isto prihvati bez primjedbi. 

 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 2015./2016. u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. 

studenog 2016. godine. 
 

Ad – 4. 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29. studenog 2016. razmatrao je Izvještaj 

o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2015./2016., te predlaže Vijeću da istog 

prihvati bez primjedbi. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju  

Izvještaja o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2015./2016. u tekstu kako je to 

Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. studenog 2016. godine. 
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Ad – 5. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 28. studenog 2016. i Odbor za 

društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29. studenog 2016. razmatrali su prijedlog Pravilnika o 

izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića 

„Olga Ban“ Pazin, te predlažu Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Pravilnik o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 

Pazin. 

 

Ad – 6. 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29. studenog 2016. razmatrao je prijedlog 

Programa rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2017. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati bez 

primjedbi. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Programa rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2017. godinu u tekstu kako ga je donio Savjet mladih 

Grada Pazina a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. studenog 2016. godine. 

 

Ad – 7. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 29. studenog 2016. razmatrao je 

Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2015. godini, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati bez primjedbi. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvještaja o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2015. godini u tekstu kako je to Vijeću 

predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 21. studenog 2016. godine. 

 

Ad – 8. 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 29. studenog 2016. razmatrao je prijedlog 

Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina 

za 2017. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

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

na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2017. godinu. 

 

Ad – 9. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 29. studenog 2016. razmatrao je 

prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (I. čitanje), te 

predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju  

prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (I. čitanje) u 

tekstu kako ga je Gradskom vijeću dostavio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom KLASA: 400-

06/16-01/142, URBROJ: 2163/01-01-01-16-6 od 15. studenog 2016. godine. 

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

Grada Pazina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu  dostave na propisanom obrascu 

Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 

Pazin, osobno ili na e-mail: maja.stranic-grah@pazin.hr, zaključno do četvrtka, 8. prosinca 2016. 

godine. 

Obrazac za predaju amandmana može se preuzeti na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr 

ili osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina. 

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. 

mailto:maja.stranic-grah@pazin.hr
http://www.pazin.hr/
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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 2017. 

godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.   

 

Ad – 10. 

Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 30. studenog 2016. razmatrala je 

prijedlog Rješenja o imenovanju tri (3) člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin, te predlaže Vijeću da isto prihvati s prijedlogom da se u Školski odbor iz reda osnivača Grada 

Pazina imenuju: 1. RENATO KALAC, 2. VELJKO GRKOVIĆ i 3. DRAGAN ŠIPRAKA. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Rješenje o imenovanju tri (3) 

člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 20,30 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/ 

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

Pazin, 30. studeni 2016. 

                      

     Predsjednik  

                       Gradskog vijeća 

                      Boris Demark, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


