SKRAĆENI ZAPISNIK
20. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 30. srpnja 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, dr.sc. Sandi Blagonić, Ivica Gržinić, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić, Patricia
Antolović i Renato Kalac, prof.
Odsutni vijećnici (opravdano): Valter Milohanić i Boris Demark.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana
Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Veljko Brajković, zamjenik 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, Laura
Šuperina, članica Uprave Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Dragan Šipraka, predsjednik Uprave Usluga
d.o.o. Pazin, Sandra Jakopec, direktorica Društva APE d.o.o., Mladen Milohanić, stručni savjetnik za
agrarnu politiku, ruralni razvoj i kreditiranje Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Neda
Bucaj, direktorica Društva „Pazin“ d.o.o. Pazin, Vinko Stihović, predsjednik HSU-a Pazin, Ivan
Jeromela viši stručni suradnik za prostorno planiranje pri Upravnom odjelu za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo i Dagostin Anđelo, novinar „Glasa Istre“.
Potpredsjednica Gradskog vijeća, Patricia Antolović (dalje: potpredsjednica Vijeća) utvrđuje
da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 13, što znači da postoji potreban kvorum za
pravovaljano odlučivanje te otvara rad sjednice.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ „utvrđuje
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Verifikacija Skraćenog zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća;
Pitanja vijećnika;
Izvješće o radu udruga za 2014. godinu,
Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2014. godinu sa
izvještajima: a) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2014.
godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2014. godinu;
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2014. godinu,
Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2014. godinu;
Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2014. godinu;
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji u realizaciji projekta „Izgradnja
sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj“;
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere za sudjelovanje u svim aktivnostima
realizacije projekta „Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodoopskrbnog područja Istra“;
Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Pazina;
Prijedlog Odluke o donošenju II. (drugih) Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Centar II“;
Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne
namjene „Ciburi II“;
Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića;
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja
usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina;
Prijedlog prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu;
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu;

18. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: a) u
području školstva i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno- zdravstvenih potreba i d) u
području sporta i rekreacije;
19. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Grad Pazin u 2015. godini;
20. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
21. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2015. godinu;
22. Prijedlog Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu;
23. Prijedlog Odluke o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i Opštine Gevgelija
(Republika Makedonija);
24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće
i naknade dužnosnika Grada Pazina;
25. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga člana Vijeća za komunalnu prevenciju Grada
Pazina;
26. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i imenovanju zamjenice
predsjednika Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina;
27. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog
suda u Puli – Stalna služba u Pazinu.

Ad – 1.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“, verificira Skraćeni
zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća od 26. svibnja 2015. godine.
Ad – 2.
Pitanja vijećnika.
Vijećnicima je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika Renata Kalca vezano za rješavanje
problema prilaznog puta prema obiteljskim kućama i građevinskim parcelama u naselju Kuhari.
Potpredsjednica Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Renato Kalac (citirano):
„1. Pitanje za Gradonačelnika Grada Pazina g. Krulčića.
Poštovani, zanima me čiji je propust i tko je odgovoran da se u povodu Dana državnosti RH
25. lipnja 2015. godine na Trgu slobode nisu vijorile zastave Republike Hrvatske, Istarske županije i
Grada Pazina? Hoće li odgovorni za neizvršavanje te obveze, a po mnogima i svete dužnosti na bilo
koji način biti sankcionirani?
Obrazloženje: Protokolom za obilježavanje značajnih datuma, blagdana, spomen dana i
neradnih dana u Gradu Pazinu (SN Grada Pazina br. 4/2008. od 23. travnja 2008.) propisano je da je
25. lipanj Dan Državnosti te da se u gradu Pazinu ima obilježiti:
- Isticanjem zastava na Trgu slobode,
- Polaganjem vijenca na središnji križ gradskog groblja
- Prigodnim programom.
Osobnim uvidom u prisutnosti još dvojice Gradskih vijećnika oko 12,30 sati 25. lipnja 2015.
godine utvrdio sam da odgovorni u Gradu Pazinu nisu poduzeli mjere da se istaknu zastave u skladu sa
već spomenutim Protokolom.
Kako je gospodine Gradonačelniče moguće da se u Gradu u kojem živi 78,63% Hrvata, te
preko 90% građana čiji je izvorni materinji jezik Hrvatski i gotovo 100% građana koji Hrvatsku
smatraju svojom domovinom i na kraju Gradu u kojem je preko 2000 najboljih sinova sudjelovalo u
obrani neovisnosti Republike Hrvatske na Dan državnosti ne istaknu zastave na Trgu slobode, a kako
je Protokolom utvrđeno?
Gospodine Gradonačelniče mogu razumjeti i prihvatiti da zbog nedostatka novca nismo u
mogućnosti kao Grad upriličiti prigodan program (ma što to značilo), ali ne mogu shvatiti da na Dan
jednog od naših najvećih praznika javno ne istaknemo obilježja svoje pripadnosti.
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Prema navedenom Protokolu nositelj obilježavanja ovog datuma je Grad Pazin, odnosno
njegove službe na čijem ste vi čelu.
Kao pripadnik većinskog hrvatskog naroda, veteran domovinskog rata i istinski domoljub u
ime građana svojih istomišljenika očekujem odgovor, ispriku i sankcioniranje odgovornih.“
2. „Pitanje za Pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje g. Maurovića.
Prema upitima pojedinih građana na području grada nalaze se neke deponije građevinskog
otpada (djelomično iskoristivog) izvan za to legalno propisane deponije na lokaciji Lakota. Radi se o
deponiji šljunka kod željezničkog mosta Barake, parceli u vlasništvu „Usluge“ kod Plodina, ispod
vijadukta na Drazeju, a do nedavno je u naselju Rimanići bio deponiran materijal skinut prilikom
krpanja ceste u naselju Zarečje. Obzirom da se te deponije nalaze mjesecima pa i godinama na tim
lokacijama zanima me je li takva praksa ispravna i u skladu sa važećim propisima“.
Obrazloženje: kao što sam naveo u pitanju predmetne deponije evidentirane su od strane
građana na tim lokacijama, s tom razlikom što je ova deponija u selu Rimanići radnom akcijom
mještana uklonjena na način da je materijal ugrađen u poljske puteve. Vrlo je izvjesno da se dio tog
materijala može pametno iskoristiti, ali je isto tako jasno da je rok deponiranja tog materijala
predugačak. Građani s pravom pitaju čemu je taj materijal namijenjen, tko i kako daje nalog za
njegovo eventualno korištenje i gradnju i u kakvim rokovima?“
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo.
3. „Pitanje za Pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje g. Maurovića.
Poštovani s obzirom na činjenicu da u Izvješću „Usluga odvodnje“ nema ni jedne rečenice o
zbrinjavanju tehnološkog mulja nastalog u gradskom pročistaču, zanima me na koji način trenutno
zbrinjavamo navedeni mulj, te kakvi su planovi u svezi daljnjeg njegovog zbrinjavanja? Navodno je o
tome raspravljano na Nadzornom odboru KP „Usluga“.
Obrazloženje: Obzirom na složenost (zahtjevni ekonomski, ekološki, tehničko tehnološki,
prostorni, pravno zakonodavni i drugi uvjeti) ove problematike bilo bi dobro da mi kao gradski
vijećnici, ali i naša javnost imamo pravovremenu informaciju o ovoj iznimno važnoj komunalnoj
aktivnosti. Propisi i pravilnici predviđaju više oblika zbrinjavanja tehnološkog mulja od spaljivanja,
korištenja za poboljšanje kvalitete pojedinih vrsta tla, a do kraja 2016. godine čak i za sanaciju
deponija komunalnog otpada. Naravno kako ovaj materijal ima karakteristiku opasnog otpada propisi
za njegovo zbrinjavanje su rigorozni, a tehnologija zahtijevana i skupa. Sve to plaćamo i plaćat ćemo
mi građani ovog Grada, stoga u kontekstu rasprave o Izvješću „Usluga odvodnje“, te rasprava o PPU
grada Pazina i DPU Poslovne zone Ciburi II, bilo bi dobro imati te informacije.“
Vesna Ivančić (citirano):
1. „Gradonačelniku Grada Pazina.
Zamolila bih Gradonačelnika Grada Pazina da se očituje o davanju u zakup poslovnog
prostora u prizemlju Pazinskog kaštela?
Obrazloženje: U medijskim napisima od 11. srpnja objavljenim na određenim portalima,
popraćenim bombastičnim naslovom, moglo se čitati o navodnim nepravilnostima prilikom dodjele
polovnog prostora u kaštelu u zakup AZRRI-ju i Istra Inspiritu, pri čemu je Gradu Pazinu navodno
pričinjena šteta.
Molila bih Gradonačelnika da se očituje na te navode.“
2. „Pročelniku Danielu Mauroviću.
Kakvo je stanje s opskrbom vode u skloništu za napuštene životinje udruge Happy End na
lokaciji Loke?
Obrazloženje: Tijekom proteklog tjedna mailom koji je dostavljen Gradu Pazinu, ali i nizu
drugih osoba i institucija, a kojeg potpisuje jedan od članova udruge, obaviješteni smo o problemima s
opskrbom vodom skloništa za napuštene životinje na Lokama.
Molim vas da nam približite navedenu problematiku i obavijestite nas o eventualno poduzetim
mjerama.„
Nadalje, vijećnica Vesna Ivančić ističe kako se u više navrata razgovaralo i zaključilo da treba
posvetiti više pažnje donjem dijelu grada, kako bi se taj dio grada oživio, i to u smislu održavanja
raznih manifestacija jer turistički potencijali postoje.
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Valter Žgrablić (citirano):
1. „Postavljam vijećničko pitanje vezano za nedavne požare na potezu Pariži – Gajmovići Sv. Petar u Šumi. Da li se poduzimaju radnje da se utvrde uzroci i krivci za te požare? Molio bih
gradske službe da od nadležnih institucija zatraže odgovore.
Obrazloženje: zadnjih 20-tak godina na tom području se gotovo svake godine dešavaju požari
koji su rezultirali velikim opožarenim područjima sa štetama na poljoprivrednim površinama,
šumama, a često su u opasnosti bila i sama naselja. Obzirom da je i ovaj put požar u vrlo kratko
vrijeme započeo na 3 mjesta, a i po napisima u medijima se zaključuje da je požar ponovno
podmetnut, građani su (s pravom) ogorčeni i vrlo zabrinuti za svoju budućnost. Građani se pitaju kada
će prestati takve kriminalne radnje, što se poduzima da se odgovorni pronađu i adekvatno kazne?
2. „Kako i na koji način se obraniti od ilegalnih sakupljača sekundarnih sirovina?
Obrazloženje: Svakodnevno smo svjedoci kako po našim naseljima ilegalni sakupljači otpada
ulaze u dvorišta, privatne parcele, dernjavom, glasnom muzikom u svako doba dana uznemiravaju
stanovništvo, tim prilikama nerijetko nestaju stvari. Kako pristupiti takvim situacijama, koja prava
imaju građani, kako tome stati na kraj? Molio bih gradske službe da od nadležnih institucija zatraže
odgovore.“
- pitanja proslijeđena Policijskoj postaji Pazin.
Mate Jurić (citirano):
„U kojoj je fazi priprema dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta
na lokaciji odlagališta Jelenčići?
Obrazloženje: Pošto se bliži kraj izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom
„Kaštijun“, a i već su gotove neke pretovarne stanice kao npr. u Poreču, pitanje je kada će biti početak
izgradnje naše pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta obzirom da mi je poznato da su uložene neke
žalbe na lokacijsku dozvolu.“
Ivica Gržinić (citirano):
„Pitanje za gospodina Maurovića.
Stancija Pataj – problem prometa i prometne regulacije vertikalne i horizontalne te dinamika
rješavanja. Zbog nepostojeće signalizacije imamo u tom području sve učestalije prometne nezgode (za
sada samo materijalne) te je nužno poduzeti hitne mjere za sprečavanje istih.
Ujedno je potrebno postaviti tablu naselja Stancija Pataj.“
Patricia Antolović navodi da ona i vijećnica Vesna Ivančić imaju dva ista pitanja, ali da će ih
svejedno ponovno postavit.
1. Pitanje se odnosi na apel Udruge HappyEnd o čemu su svi čitali u novinama.
Udruga zaista nema vode ni kante za otpatke, već vlastitim autom odvoze otpatke na odlagalište a
vodu donose u kanistrima sa najbližeg šahta udaljenog 400 do 500 metara.
Pitanja glase:
1. Može li Grad učiniti štogod da azil dobije pitku vodu i kante za otpatke?
2. U kojoj je fazi procedura pred DUDDI-jem oko pitanja prava vlasništva na zemljištu u
Lokama?
Ima informaciju da DUDDI traži dokumentaciju za lokacijsku dozvolu, što znači da treba
izradit idejni projekt i geodetska mjerenja. To košta, a zna da udruga HappyEnd isto ne može
financirati sama, pa ju zanima da li postoji mogućnost zajedničkog rješenja tog pitanja? Prema
njezinim saznanjima, Upravni odjel za komunalni sustav je 4.4.2015. posalo dopis za izradu
projektnog zadatka, što dokazuje da Grad ima volje nešto učinit na tom prostoru.
2. Soba Julesa Vernea (citirano):
„Pred nekoliko tjedana u medijima je izašla priča o slučaju Sobe Jules Vernea u Kaštelu u
kojoj značajnu ulogu ima gradonačelnik, odnosno Grad Pazin. Slučaj je iznimno važan jer je
gradonačelnik zloupotrijebio svoj položaj pogodujući davanjem javnih resursa tvrtkama, izigravajući
procedure i oštećujući gradski Proračun.
Nismo čuli da se po ovom pitanju oglasio a s obzirom da dokumenti potkrepljuju sve
navedene činjenice, riječ je o skandalu ali i ozbiljnom kršenju zakona. Građani imaju pravo znati zbog
čega sve tvrtke, udruge i pojedinci u ovome gradu nemaju jednake mogućnosti i uvjete za poslovanje,
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već postoje jednakiji. Na ovaj način gubi se povjerenje u ovu instituciju u kojoj se nalazimo i
obeshrabruje poduzetništvo, ali i poštivanje zakona.
Pitanja:
1. Zbog čega je gradonačelnik prostor u Kaštelu 2012. godine pogodovao, odnosno na
korištenje dao AZRRI-ju, umjesto da je javnim natječajem izabran najbolji ponuđač?
2. Zbog čega je gradonačlenik kontinuirano, 2 godine, i dalje pogodovao, odnosno višekratno
odobravao produljenje roka za početak rada AZRRI-ju?
3. Zbog čega je gradonačelnik AZZRI-ju u obje godine dozvolio daljnje pogodovanje kojim je
prostor 2013. i 2014. dan dalje u „podzakup“ (navodnici stoga jer podzakupnici nisu ništa plaćali)
privatnim tvrtkama i to ponovno bez javnog natječaja?
4. Zbog čega je gradonačelnik u 2014. godini AZZRI posve oslobodio plaćanja najma i režija
čime je oštetio gradski proračun?
5. Zbog čega je gradonačelnik još jednom pogodovao tvrtki Istra Inspirit j.d.o.o. kojoj je
produljio „podzakup“ od listopada do kraja 2014. godine, budući da u zimskim mjesecima nije bilo
Inspirit programa, nego se u tim prostorima obavljala privatna ugostiteljska djelatnost?
6. Zbog čega je natječaj za navedeni prostor u 2015. godini objavljen tek 28. svibnja, zbog
čega je trajao samo tjedan dana i zbog čega je cijena kvadrata dvostruko niža od one iz 2012. godine,
čime se ponovno javljaju sumnje u pogodovanje?“
3.„Dana 2.7.2015. godine, a nakon što su dana19.6.2015. godine na službenim stranicama
Grada Pazina objavljeni rezultati natječaja za upis djece u vrtić i jaslice, pristigao je meil koji je poslan
Uredu Grada, zaposlenicima gradske uprave, gradonačelniku i gradskim vijećnicima u čijem potpiosu
stoji „bijesan roditelj“. U toj anonimnoj poruci iznose se navodi o upisu djeteta u jaslice čiji roditelji
nemaju prebivalište na području Grada Pazina.
Molim da se kaže da li je Grad ili Vrtić učinio nešto po pitanju tih navoda iz anonimnog meila
obzirom da se radi o djelatniku gradske uprave.“
Daniel Maurović odgovara:
- deponij građevinskog otpada (Renato Kalac) – dostaviti će pisani odgovor,
- Udruga HappyEnd - problematika opskrbe vodom skloništa za životinje (Vesna Ivančić i
Patricia Antolović) – voda je na tom prostoru osigurana, jer postoji šaht koji je u vlasništvu Grada
Pazina i Grad plaća cjelokupnu potrošnju vode. Prije otprilike pola godine počeli su se događati veliki
gubici vode (voda je negdje puštala), nakon čega je intervenirao Vodovod i zatvorio jedan krak
cjevovoda. Navedeni cjevovod nalazi se u unutar bivšeg vojnog kompleksa, izgrađen je bez
dokumenata (barem nama dostupnih) tako da nitko nezna gdje su položene cijevi i ne može se otkriti
gdje voda pušta, i to je razlog zašto se voda mora nositi nekoliko stotina metara do skloništa za
životinje. Kao što je već rekao, voda je dostupna ali je u ovim ljetnim mjesecima kada je potreba za
vodom velika, problem vodu nositi nekoliko stotina metara. Grad je pomogao na način da je sa
Uslugom dogovoreno da se voda do skloništa doprema cisternom a istovremeno su započeti istražni
radovi oko utvrđivanja kvara. Ukoliko se ne pronađe kvar, postaviti će se nova trasa cjevovoda tih
nekoliko stotina metara. Što se dokumentacije tiče, DUDDI je nakon višekratnog dopisivanja i dopune
zahtjeva, spreman razmatrati predaju zemljišta na korištenje Gradu, ali tek nakon izdavanja lokacijske
dozvole. Grad Pazin je u dogovoru sa Udrugom sa kojom je potpisao Pismo namjere, izradio projektni
zadatak, a Udruga je preuzela obavezu da će povoljnije putem svojih kolega ili možda putem donacije
drugih udruga pronaći potencijalne izrađivače projektne dokumentacije. U Proračunu stoji stavka
sklonište za životinje u iznosu od 50.000,00 kuna, tako da se na toj problematici radi,
- Izgradnja pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta (Mate Jurić) – Grad Pazin i Usluga su
zajednički pripremili gotovo svu dokumentaciju za izgradnju pretovarne stanice, ishodovana je
lokacijska dozvola i potvrda na glavni projekt a nositelj projekta bi trebala bit Usluga. Međutim, prvi
susjed g. Vale podnio je žalbu na lokacijsku dozvolu. Ministarstvo graditeljstva je odbilo žalbu g. Vale
i potvrdilo lokacijsku dozvolu koju je izdao Grad, bez primjedbi. Nakon toga je nezadovoljna stranka
na Upravnom sudu u Rijeci pokrenula upravni spor. Nakon rješenja Upravnog suda, postoji
mogućnost žalbe višem sudu. Zakon dozvoljava da se može krenuti sa radovima, što znači da je
lokacijska dozvola izvršna ali nije pravomoćna. Međutim, Fond za zaštitu okoliša koji financira
projekat sa 80% sredstava i koji treba izdat potvrdu na dokumentaciju za nadmetanje, istu još nije
izdao, jer prema njihovim uzancama, Fond smatra da prije izdavanja potvrde, lokacijska dozvola treba
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postati izvršna. Nakon što Fond bude izdao traženu potvrdu, raspisati će se natječaj za radove a radovi
će trajat oko 3 mjeseca. Grad smatra da treba krenuti sa radovima, jer je centar za gospodarenje
otpadom Kaštijun u visokoj fazi izgrađenosti a izgrađene su ili pri kraju izgradnje i druge pretovarne
stanice. Grad ima legalno odlagalište otpada i ništa se posebno neće dogodit ako se sada ne krene u
realizaciju projketa ali izgradnja pretovarne stanice, za sve mještane koji se nalaze u blizini odlagališta
znači bolje životne uvjete, jer se smeće ne bi više odlagalo na Jelenčićima već bi se odvozilo na
Kaštijun. Projekat izgradnje reciklažnog dvorišta u sličnoj je fazi kao i projekt pretovarne stanice.
Ishodovana je sva dokumentacija, tako da bi tijekom kolovoza trebala bit izdana lokacijska dozvola.
Međutim, gradnja će krenuti paralelno sa gradnjiom pretovarne stanice, jer u protivnom nema efekta,
- Stancija Pataj – prometna regulacija i postavljanje table (Ivica Gržinić) – situacija je poznata
i problematika se rješava. Problem se mislilo riješit sa postavljanjem nekoliko znakova STOP,
međutim, kako na tom prostoru ima puno križanja, ipak se najprije krenulo sa izradom prometnog
elaborata od strane ovlaštenih izrađivača, nakon čega će se rješavati horizontalna i vertiklana
signalizacija. Navedenim elaboratom riješiti će se i postavljanje table za naselje Stancija Pataj.
Mirjana Galant odgovara na pitanje zbrinjavanja tehnološkog mulja (Renato Kalac). Mulj koji
se stvara i razrađuje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina je komunalni mulj, što
znači da nije industrijski mulj i nije opasan otpad (nema teških metala kojih ima industrijski mulj).
Svake se godine rade analize toga otpada (mulja) i one pokazuju da isti zadovoljava sve kriterije te da
se može odlagati na odlagalište. Za sada se to tako radi jer drugog rješenja nema. Ministarstvo RH je
produžilo rok za zbrinjavanje otpada na takav način (do 2017. godine), i to iz razloga što Hrvatske
vode rade opsežnu studiju o načinima zbrinjavanja mulja, a o nekima je govorio i vijećnik Kalac.
Intencija je da se u ekonomskom i ekološkom smislu izabere napovoljniji način zbrinjavanja mulja.
Zbrinjavanje otpada putem spalionica je najnepovoljniji način jer je operativno najskuplji. Mulj sa
našeg uređaja može se koristiti kao poboljšivač tla, jer prema analizama koje su rađene na
Agronomskom fakultetu u Zagrebu odgovara svim kriterijima za tu namjenu. Međutim, problem je u
Pravilniku o primjeni toga mulja kao poboljšivača tla na poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi u
zonama sanitarne zaštite a gotovo cijela Istra je u tim zonama, tako da takav vid korištenja mulja ne
dolazi u obzir.
Nevija Srdoč odgovara na anonimno pitanje vezano za upis djece u jaslice. Anonimno pitanje
potpisano sa „bijesni roditelj“, osim što je stiglo vijećnicima i gradonačelniku, pristiglo je i na adresu
Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društrvene djelatnosti. Upravni odjel je dopisom zatražio od
Vrtića da još jednom provjeri dokumentaciju određenog roditelja vezano za upis djeteta u jaslice.
Zatim se čekalo sjednicu Upravnog vijeća Vrtića da se vidi da li će se predmetni komentar pojaviti na
sjednici kao prigovor, jer u skladu s Pravilnikom, svaki roditelj može podnijeti prigovor na odluku o
upisima djece u jaslice. Prigovor u tom smislu nije bio upućen. Zatim se osvrće na dio oko prebivališta
roditelja. Nakon pregleda dokumentacije, utvrđeno je da je prijava za upis u jaslice potpuna, da je
donešena u roku i da ispunjava sve tražene uvjete. Prema našem Pravilniku, jedan od uvjeta koji
ujedno služi i kao prednost pri upisu u jaslice je da roditelj i dijete imaju prebivalište na području
Grada Pazina. Utvrđeno je da roditelj (i dijete) imaju uredno prijavljeno prebivalište na području
grada, što znači da sva porezna davanja idu u Proračun Grada Pazina. Sa svime je upoznata i nadležna
Policijska postaja jer je ona izdala potvrdu o prijavi boravišta. Naglašava da su u Vrtić primljena sva
djeca vrtićke dobi te da već nekoliko godina postoji problem sa upisima djece jasličke dobi. U ovoj
pedagoškoj godini u Vrtić je ukupno prijavljeno 184 djece od čega 103 za matični Vrtić u Pazinu i to
60 djece za vrtić a 43 djece za jaslice. Djeca za vrtić su sva upisana a u jaslice je upisano svega 24
djece (19 djece nije upisano jer je mlađe od 1 godine a 4 djece ostalo je neupisano).
Renato Krulčić odgovara:
- Dan državnosti (Renato Kalac) – nije upoznat sa time da li su u povodu obilježavanja Dana
državnosti na Trgu slobode bile izviješene zastave ili ne. Poznato mu je da je kao iskaz poštovanja,
toga dana položen vijenac. Istražit će se gdje se dogodio propust, vjeruje navodu vijećnika. Ako je to
tako, ispričava se svima koji su zbog propusta ne izvješanja zastava na Dan državnosti imali nekakav
drugačiji osjećaj a ne osjećaj ponosa,
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- požari na potezu Pariži – Gajmovići – Sv. Petar u Šumi (Valter Žgrablić) – pitanje će se
uputit nadležnim institucijama. Istina je da su požari na području Grada Pazina učestali i da
prouzrokuju materijalnu štetu i nesigurnost među građanima. Zajedno sa nadležnim institucijama
pokušat će se utvrditi počinitelja koji će biti sankcioniran u skladu sa zakonskim propisima,
- sakupljači sekundarnih sirovina (Valter Žgrablić) – Grad Pazin je tolerantan Grad i svatko je
dobro došao koji radi u skladu sa zakonskom regulativom. Pitanje će se uputiti nadležnim
institucijama koje će utvrditi da li postoji kakva nepravilnost u radu,
- Soba Julesa Vernea u Kaštelu (Patricia Antolović) – intencija je dokazati da je rad gradske
uprave transparentan, jer sve ove informacije (ugovori, rješenja, zaključci) ne bi bilo moguće dobiti da
se Grad prema Zakonu o pravu na pristup informacijama nije očitovao na traženje Nezavisne liste
Valtera Milohanića i da nije dao informacije o korištenju pazinskog Kaštela, Istra Inspirita, Sobe
Julesa Vernea i drugo. Godine 2012. Soba Julesa Vernea koja se sada opisuje kao atraktivan prostor,
bila je odlagalište otpada i puštala je kanalizacija. Gradska uprava tražila je rješenje da se taj prostor
da u zakup. Prije nekoliko godina prostor je putem javnog natječaja dan u zakup, zakupac je plaćao
zakupninu ali je odustao od prostora zbog nemogućnosti stavljanja istog u funkciju. Nakon toga se
Gradu obratila Agencija AZZRI sa željom da prostor uredi i privede svrsi za ugostiteljsko-turističku
djelatnost, gdje bi se turistima u Kaštelu uz ugostiteljske usluge nudilo i tipične Istarske proizvode.
Iskorištena je mogućnost koju dozvoljava Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, temeljem
kojeg je Grad i donio Odluku, a to je da se ustanovama odnosno tvrtkama u javnom vlasništvu može
dodijeliti prostor bez javnog natječaja. Ako je to problem, onda će problem biti i dodjela prostora za
rad Agenciji za poljoprivredno zemljište koji je isto tako dodijeljen bez natječaja (otvoreno je 6 radnih
mjesta). Ugovor sa AZZRI-jem je sklopoljen 2012. godine s time da se zakupnina počne plaćati od
1.3.2013. s obzirom da je prostor bio neuređen. Od tog datuma Agencija uredno plaća Gradu
najamninu, iako se prostor nije mogao staviti u funkciju zbog problema oko prikupljanja određene
dokumentacije potrebne za rad. Nakon godine dana, odnosno u svibnju 2013. Agencija se obratila
Gradu navodeći da je tvrtka Vedras d.o.o. zainteresirana za podzakup toga prostora, te da će se
zajednio sa studentima Ekonomskog fakulteta u Puli, volonterski urediti prostor i privesti namjeni. Za
to vrijeme Grad je redovito naplaćivao najamninu pa je u skladu s time dao suglasnost za podzakup.
Početkom 2014. godine Agencija se ponovno obraća Gradu, navodeći da prostor koriste više od
godine dana, da plaćaju najamninu a da nisu uspjeli pribaviti potrebnu dokumentaciju za početak rada
prijavljene djelatnosti. Iz tog razloga, Agencija traži od Grada da ju oslobodi plaćanja zakupnine,
obzirom da istu plaća više od godine dana a da ne obavlja svoju djelatnost. U tom kontekstu Grad je
dao suglasnost ali je i odredio rok da Agencija može koristiti prostor do 31.12.2014. i privesti ga
namjeni. Ukoliko se to ne dogodi, Ugovor će se raskinuti. Zatim se u studenome 2014. Gradu ponovno
obraća Agencija sa zahtjevom da joj se odobri davanje prostora u podzakup Istra Inspirit j.d.o.o. do
31.12.2014. navodeći da omaškom nije zatražena suglasnost u mjesecu svibnju kada je sklopljen
osnovni Ugovor sa Istra Inspirit-om radi odvijanja kulturno turističkog projekta Istra Inspirit. Treba
naglasiti da je u to vrijeme Istra Inspirit u prostor pazinskog Kaštela uložio 32.633,00 kuna. Iako
zakupnik u navedenom razdoblju nije obavljao svoju djelatnost, Gradu Pazinu je uplaćeno 81.145,98
kuna što znači da Grad nije oštećen u smislu pripadajućeg prihoda. U tom prostoru je odrađena
prezentacija za Ministarstvo turizma vezano za Istra Inspirit Fantasy park, gdje su pored predstavnika
Ministarstva bili nazočni i predstavnici Agencije za investicije i konkurentnost RH. Može izvijestiti
Gradsko vijeće da sutra dolazi zamjenik direktora Agencije da prezentira Katalog investicija koje se
nude u RH 2015./2016. gdje je Istra Inspirit Fantasy park uvršten u Katalog investicija RH koji se nudi
na svim investicijskim forumima svijeta gdje je Hrvatska zastupljena. Krajem svibnja, neovisno o
tome što prostor nije bio u najmu, održana je prezentacija Grada Pazina sa Slovenskim željeznicama,
koje su nakon 20 godina ponovno uspostavile željezničku vezu do Istre. Na vlaku je bilo 50-tak
turističkih djelatnika i djelatnika medijskih kuća iz Slovenije koji su došli u Pazin i na taj način
promovirali Pazin, Kaštel i Istru. Ništa posebniji odnosi nisu sa drugim udrugama na području Grada
Pazina. Sve udruge koje djeluju na području Grada imaju na korištenje sve resurse Grada i
sufinanciraju se iz Proračuna. Primjerice, festival TradInEtno – Grad sudjeluje u financiranju festivala,
Kaštel im je dan na korištenje bez naknade i bez plaćanja energenata, sudionici festivala bili su
smješteni u Društvenom centru Veli Jože bez naknade, Grad je podmirio troškove pranja posteljine itd.
Svima onima koji žele raditi na području Grada, Grad im daje podršku i pomoć. Na kraju citira
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Aristotela koji govori da postoji jedan način da se izbjegne kritika a to je „ne radi ništa, ne govori
ništa, budi ništa“.
Ad – 3.
Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za kulturu na sjednicama održanim 28. srpnja 2015.
razmatrali su Izvješće o radu udruga za 2014. godinu, te predlažu Vijeću da isto prihvati bez
primjedbi.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju
Izvještaja o radu udruga za 2014. godinu u tekstu kako ga je Vijeću predložio Gradonačelnik Grada
Pazina dopisom od 16. srpnja 2015. godine.
Ad – 4.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrao je
Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2014. godinu sa izvještajima: a) o
upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2014. godinu i b) o upravljanju i
održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati bez
primjedbi.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeća sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju:
1. Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2014. godinu, u tekstu
kako ga je izradio predsjednik Uprave Društva Broj: 489-13/15 od 29. lipnja 2015. godine, a Vijeću
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 16. srpnja 2015. godine.
2. Izvješća o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2014.
godinu u tekstu kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 489-2/15 od 8. lipnja 2015. godine, a
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 16. srpnja 2015. godine.
3. Izvješća o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2014. godinu u tekstu
kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 489-3/15 od 10. lipnja 2015. godine, a Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 16. srpnja 2015. godine.
Ad – 5.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrao je
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2014. godinu, te predlaže Vijeću
da isto prihvati bez primjedbi.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeća sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2014. godinu, u tekstu kako ga je izradio
direktor Društva Broj: 98-1/15 od 19. lipnja 2015. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada
Pazina dopisom od 16. srpnja 2015. godine.
Ad – 6.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrao je
Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati bez
primjedbi.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeća sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju
Izvještaja o poslovanju Društva Pazin d.o.o. za 2014. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 14. srpnja 2015. godine.
Ad – 7.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrao je
Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2014. godinu, te predlaže
Vijeću da isto prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeća sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća
o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2014. godinu u tekstu kako je to Vijeću
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 1. srpnja 2015. godine.
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Ad – 8.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 27.
srpnja 2015. godine razmatrao je prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji u
realizaciji projekta „Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj“, te
predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeća sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju Pisma
namjere o poslovnoj suradnji Grada Pazina i Usluga odvodnja d.o.o. za realizaciju projekta „Izgradnja
sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj“.
Ad – 9.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 27.
srpnja 2015. godine razmatrao je prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere za sudjelovanje u
svim aktivnostima realizacije projekta „Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodoopskrbnog područja
Istra“.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeća sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju Pisma
namjere za sudjelovanje u svim aktivnostima realizacije projekta „Rekonstrukcija i izgradnja dijela
vodoopskrbnog područja Istra“.
Ad – 10.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša na sjednicama održanim 27. srpnja 2015. razmatrali su prijedlog Odluke o donošenju
III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u
predloženom tekstu.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u
trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Ivica Gržinić) donosi Odluku o donošenju III.
(trećih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina s time da se u članku 38. umjesto
riječi DPU-a…“ upisuje riječ „ PPU-a „.
Ad – 11.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša na sjednicama održanim 27. srpnja 2015. razmatrali su prijedlog Odluke o donošenju II.
(drugih) Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“, te predlažu Vijeću da istu prihvati u
predloženom tekstu.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ (u
trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Ivan Bubić) donosi Odluku o donošenju II. (drugih)
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Centar II".
Ad – 12.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 20. svibnja 2015. i Odbor za
prostorno uređenje, komunalne i zaštitu okoliša na sjednicama održanim 20. svibnja i 27. srpnja 2015.
razmatrali su prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela
poslovne namjene „Ciburi II“, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 8 glasova „ZA“i 5 glasova „PROTIV“ donosi Odluku o
donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“.
Ad – 13.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrao je prijedlog
Plana mreže dječjih vrtića, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Plan mreže dječjih vrtića
Ad – 14.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrao je prijedlog
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
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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 – 15.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Komisija za izbor i imenovanja su na sjednicama
održanim 27. srpnja 2015. razmatrali prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o osnivanju Povjerenstva
za ravnopravnost spolova Grada Pazina.
Ad – 16.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrao je
prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da istog
prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi
Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu.
Ad – 17.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrao je
prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu, te predlaže
Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu.
Ad – 18.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrao je prijedlog
Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: u području školstva i
obrazovanja, socijalno - zdravstvenih potreba i u području sporta i rekreacije, te predlaže Vijeću da
iste prihvati u predloženom tekstu.
Odbor za kulturu na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrao je prijedlog Prvih (I.)
izmjena Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2015. godini, te predlaže vijeću da istog
prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene Programa
javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: a) u području školstva i obrazovanja, b) u kulturi, c)
socijalno- zdravstvenih potreba i d) u području sporta i rekreacije.
U 20:40 sati rad sjednice Vijeća iz opravdanih razloga napušta vijećnik Sandi Blagonić, pa
potpredsjednica Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika.
Ad – 19.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 27.
srpnja 2015. godine razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u
predloženom tekstu.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANA“ donosi Prve
(I.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015.
Godini.
Ad – 20.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 27.
srpnja 2015. godine razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u
predloženom tekstu.
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Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. Godini.
Ad – 21.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 27.
srpnja 2015. godine razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u
predloženom tekstu.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi
Prve (I.) izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015.
Godinu.
Ad – 22.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 27. srpnja 2015. i Odbor za
gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrali su prijedlog Odluke o
osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu, te predlažu Vijeću da istu prihvati u
predloženom tekstu.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi
Odluku o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu.
Ad – 23.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 27. srpnja 2015. i Odbor za
međugradsku i međuopćinsku suradnju na sjednici održanoj 28. srpnja 2015. razmatrali su prijedlog
Odluke o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i Opštine Gevgelija (Republika
Makedonija), te predlažu Vijeću da istu prihvate u predloženom tekstu.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije
nazočan vijećnik Ivica Gržinić) donosi Odluku o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i
Opštine Gevgelija (Republika Makedonija).
Ad – 24.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 27. srpnja 2015. razmatrao je
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade
dužnosnika Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Odluku o izmjenama i
dopunama odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina.
Ad – 25.
Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 27. srpnja 2015. razmatrala je prijedlog
Zaključka o utvrđivanju prijedloga člana Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pazina, te predlaže
Vijeću da istog prihvati s prijedlogom da se člana Vijeća – predstavnika Gradskog vijeća Grada
Pazina, predloži BORIS DEMARK iz Pazina, Josipa Voltića 23.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o utvrđivanju
prijedloga člana Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pazina.
Ad – 26.
Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 27. srpnja 2015. razmatrala je prijedlog
Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i imenovanju zamjenice predsjednika Odbora za
društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina, te predlaže Vijeću da isto prihvati s prijedlogom
da se FERDINAND TONČINIĆ iz Pazina, Jurja Dobrile 7 razriješi dužnosti zamjenika predsjednika a
da se umjesto njega za zamjenicu predsjednika Odbora imenuje LUCIJA PARO iz Pazina, Jurja
Dobrile 5.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Rješenje o razrješenju zamjenika
predsjednika i imenovanju zamjenice predsjednika Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća
Grada Pazina.
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Ad – 27.
Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 27. srpnja 2015. razmatrala prijedlog
Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Puli – Stalna
služba u Pazinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati s prijedlogom da se za suce porotnike predlože:
SERĐO BRAVAR iz Pazina, Katun Trviški 78, IVAN DUŠIĆ iz Pazina, Lindar 56, ŽELJKO
FARKAŠ iz Pazina, Prolaz F. Matejčića 6, NIDIJA KIRŠIĆ iz Pazina, Josipa Voltića 15, ERIKA
KOMIN iz Pazina, Maršeti 16g, JOAKIM KURELOVIĆ iz Pazina, Muntriljska 3, MILKA
JERONČIĆ iz Pazina, M.B.Rašana 3, BOŽO JURMAN iz Pazina, Muntriljska 7, GALIANO
LABINJAN iz Pazina, Jurja Dobrile 24, MARINA MALIŠA JEDREJČIĆ iz Pazina, Lindar 57,
VJEKOSLAV SERGO iz Pazina, Muntriljska 2a, MILOJKA SRDOČ iz Pazina, 15. siječnja 6,
MARINO ŠERMAN iz Pazina, Bertoši 37 i BORIS VITULIĆ iz Pazina, Katun Trviški 53.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o utvrđivanju
prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Puli – Stalna služba u Pazinu.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, potpredsjednica Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 21,30 sati.

KLASA: 021-05/15-01/26
URBROJ: 2163/01-03-02-15-3
Pazin, 30. srpnja 2015.

Potpredsjednica
Gradskog vijeća
Patricia Antolović,v.r.
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