
S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K 

 

18. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 26. svibnja 2015. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati. 

 

Prisutni vijećnici: Vedran Ivančić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Serđo Rigo, Nives Matić, Valter 

Žgrablić, Boris Demark, Ivica Gržinić, dr.sc. Sandi Blagonić (u rad sjednice uključio se naknadno), 

Stjepan Gabrić (u rad sjednice uključio se naknadno), Viktor Lakoseljac, Patricia Antolović, Valter 

Milohanić (u rad sjednice uključio se naknadno) i Renato Kalac, prof.  

Odsutni vijećnici (opravdano): Ivan Bubić. 

 

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

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

Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Maja Stranić Grah, 

pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Daniel Maurović, pročelnik 

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

Službe za unutarnju reviziju, Sandra Jakopec, direktorica Društva APE d.o.o., Andrea Vugrinović, 

direktorica Trgovačkog društva Superna do.o., Zdenka Turkalj - Čohilj ravnateljica i Kristina Pamić 

voditeljica računovodstva Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Vesna Rusijan Ljuština ravnateljica 

i Patricia Jedrejčić voditeljica računovodstva Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Denis Visintin, 

ravnatelj Muzeja Grada Pazina, Darko Tumpić ravnatelj i Vlasta Pernić voditeljica računovodstva 

Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Marijana Krbavac Žulić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog 

križa Pazin, Armando Lušetić, tajnik  Zajednice sportskih udruga Grada Pazina i direktor – član 

uprave Društva Pazin sport d.o.o., Jadranka Mrak, predsjednica Komisije za priznanja i nagrade Grada 

Pazina, Ivan Jeromela viši stručni suradnik za prostorno planiranje pri Upravnom odjelu za komunalni 

sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo,Vinko Stihović, predsjednik HSU-a 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 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 sa 11 glasova „ZA“ utvrđuje izmijenjeni Dnevni red (briše 

se točka 4. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela 

poslovne namjene „Ciburi II“ , točka 5. postaje točka 4. i tako redom) kako slijedi 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 17. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Prijedlog Odluke o donošenju III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

grada Pazina; 

4. Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2014. godinu; 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja; 

6. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2014. godini; 

7. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu; 

8. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu; 

9. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog 

križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2014. godine; 

10. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2014. 

godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina; 

11. Izvješće o poslovanju « Pazin sport»  d.o.o. za 2014. godinu (sažetak); 

12. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 
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13. Prijedlog Pravilnika o ukidanju Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih 

potpora za programe javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti 

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području 

Grada Pazina; 

15. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja industrijske namjene 

Buići; 

16. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra; 

17. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Pazina;  

18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina; 

19. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2014 godinu;  

20. Prijedlozi odluka za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina; 

21. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice i određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa 

na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske; 

22. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog 

suda u Puli. 

 

U 18,04 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Sandi Blagonić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 

 

Ad – 1. 

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

zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća od 24. ožujka 2015. godine.  

 

U 18,06 sati u rad sjednice Vijeća uključuju se vijećnici Stjepan Gabrić i Valter Milohanić, pa 

predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika. 

 

Ad – 2.  

 Pitanja vijećnika. 

 Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja  vijećnika Valtera Milohanića vezano za skelu 

na Starom trgu 6 u Pazinu i program Poticane stanogradnje. 

 Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

 Renato Kalac (citirano): 

 „Pitanja za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo gosp. Daniela Maurovića. 

1. Poštovani, 

zanima me u kojoj je fazi pripreme asfaltiranje nerazvrstane ceste Trošti – Klemenići, odnosno 

rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao preduvjeta za kandidiranje projekta asfaltiranja te ceste 

prema sredstvima ruralnog razvoja? 

 Obrazloženje: Samo koliko ja znam najmanje 12 godina mještanima naselja Klemenići 

obećava se sa razine Grada asfaltiranje nerazvrstane ceste Trošti – Klemenići, najmanje 8 godina od 

toga sredstva za asfaltiranje te prometnice nalazila su se u Proračunu Grada Pazina, da bih nakon 

upornih inzistiranja i vijećničkih pitanja tijekom 2014. godine dobio odgovor kako treba riješiti 

imovinsko pravne odnose te potom kandidirati prometnicu za sredstva iz Fonda namijenjenog 

ruralnom razvoju. Obećajem da ću na svakoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća postavljati ovo pitanje 

sve do njegovog okončanja 

Može pismeni ili usmeni odgovor.“ 

 2. Poštovani, 

 zanima me u kojoj je fazi rješavanje i kada se namjerava riješiti problem prilaznog puta prema 

obiteljskim kućama i građevinskim česticama u naselju Kuhari kao zamjena za dio nerazvrstane ceste 

NC 501 050 (preuzeta županijska) k.č. 11 109/1 (k.o. Zabrežani) na kojoj je još 80-tih godina 

sagrađena obiteljska kuća? Kada dakle možemo očekivati završetak procesa započetog prije ravno 6 

godina? 

 Obrazloženje: 2009. godine sam u ime nekoliko obitelji koje žive ili u naselju Kuhari imaju 

građevinsko zemljište (Kalac, Glavić, Gubić, Fabris, Kuhar) podnio zahtjev za rješavanje prilaznog 
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puta prema obiteljskim kućama, odnosno građevinskim česticama u naselju Kuhari na način da se 

izvrši zamjena dijela puta sada oznake NC 501 050, k.č. 11 109/1 (k.o. Zabrežani). Radi se zapravo o 

tome da se izvrši zamjena odvojka predmetnog puta oznake k.č. 11 109/1 (k.o. Zabrežani) na kojem je 

u naravi sada obiteljska kuća i dijela k.č. 4700/4 k.o. Zabrežani koja je već dugi niz godina u naravi 

put u općoj uporabi. Vlasnik parcele, ujedno i vlasnik kuće koja se nalazi na putu je voljan bezuvjetno 

izvršiti zamjenu zemljišta, ali se gotovo nismo odmakli od početka. 

 Proces dakle traje punih 6 godina i po svemu sudeći tek smo na početku, a naše je strpljenje 

pri kraju. 

 Da bi bilo potpuno jasno govorimo o građevinskom području u kojem su prilikom gradnje 

uredno ishodovani svi papiri (uključivo sa pozitivnom zabilježbom) uredno plaćene sve obaveze 

(komunalni doprinos, vodopravni doprinos, struja, voda itd.), a i sada se redovito plaća komunalna 

naknada, vodopravna naknada, odvoz smeća i dr. Dakle radi se o području u kojem putove regulira i 

rješava JLS, precizno Grad Pazin i o površini od svega 220 m².  

 Želim naglasiti da do rješavanja ovog pitanja nismo u mogućnosti legalno doći do svojih 

propisano izgrađenih kuća ili kupljenih parcela, održavati nama prilazni put, postaviti kante za smeće 

na rubove svojih parcela, asfaltirati cestu, susjedi ne mogu legalizirati obiteljsku kuću i sl. 

 Pitam dakle do kada ćemo biti građani drugog reda?“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

 3. Poštovani, 

 zanima me može li se i da li se planira nešto konkretno učiniti u svezi poboljšanja održavanja 

prohodnosti i sigurnosti lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina, naročito onih 

preuzetih? 

 Obrazloženje: Početkom 2014. godine preuzeli smo na održavanje dio tada županijskih i 

lokalnih prometnica na području Grada Pazina i naravno dio financijskih sredstava od oko 4 miliona 

kuna. Kao što je i nezavisna lista V. Milohanića nedavno primijetila, a i zabilježila fotoaparatom 

moram primijetiti da je razina održavanja tih prometnica danas kada ih održava naše komunalno 

poduzeće puno lošija nego ranije kada je to radio koncesionar. Da konkretiziram : 

 1. Prometnica Pazin – Grdoselo pokošena je nakon tiskovne konferencije V. Milohanića u 

kojoj kritizira stanje ceste, a opasno oštećenje ceste iza mosta Dušani u pravcu Grdosela još nije 

sanirano i pravo je čudo da na tom dijelu nema ozbiljnije prometne nesreće.  

 2. Preuzeta prometnica Pazin – Bertoši još nije pokošena, trava je zarasla i uz bankine, a 

visine je preko metar. Slično je stanje i na svim nerazvrstanim cestama na području Vranići, 

Hrestenica, Cekovica, Bertoši, Trošti. Pored toga na prometnici Pazin – Bertoši, pa dijelom i na 

odvojku prema Rusijani, postoji desetak udarnih rupa koje u značajnijoj mjeri oštećuju motorna vozila 

i predstavljaju opasnost. Na toj dionici postoji i kontinuirani odron zemlje i kamena na oštrom 

zavoju… 

 Ne namjeravam dalje nabrajati ali želim podsjetiti i vas i ovo Gradsko vijeće da smo u ovoj 

vijećnici zajednički dogovorili kako ćemo održavanje ovih prometnica i naravno planirani novac 

povjeriti tvrtki u kojoj je Grad Pazin većinski vlasnik. U ovoj istoj vijećnici predsjednik Uprave te 

tvrtke izričito je naglasio kako su oni u stanju održati pa i poboljšati dostignutu razinu održavanja 

navedenih prometnica, no meni se danas čini da to nije baš tako pa molim da se po ovom pitanju nešto 

učini.“ 

 Stjepan Gabrić (citirano): 

 „ Pitanje za gradonačelnika – gosp. Renata Krulčića. 

 Zadnjih desetak dana, pa i danas iz medija saznajemo kako je u Karlovačkoj županiji, u 

privatnoj šumi u Zagradcima – Općina Natretić, te u Dugoj Resi otkriveno oko 110 bačava s opasnim 

otpadom, što iznosi preko 18 tona tog opasnog otpada. 

 Navodi se da je navedeni otpad iz skladišta u Pazinu, odnosno da se radi  o tvrtci Ecooperativa 

iz Matulja koja ima skladište i pogone za zbrinjavanje otpada u Pazinu. 

 Pitanje glasi: 

 Jesu li obavljene kakve analize i istražne radnje da nije dio tog opasnog otpada završio u 

raznim jamama i potocima Pazinštine i koliko možemo imati povjerenja u vodeće ljude navedene 

tvrtke kako će zbrinjavati otpad u budućnosti, jer znamo da svoje poslovne planove ozbiljno 

namjeravaju vezati za Grad Pazin? 

Kakvi su daljnji planovi poslovne suradnje grada Pazina s tvrtkom Ecooperativa?“ 
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 Valter Milohanić (citirano): 

 „Pitanja za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo, gospodina Daniela Maurovića. 

1. Stanovnici naselja Drazej u više su navrata predavali zahtjev za izgradnju nogostupa od 

ulice Vranica do zadnje kuće, sa pripadajućom rasvjetom. Nikad nisu dobili odgovor da li je šta 

pokrenuto u vezi toga i kada će to bit izgrađeno? 

 Obrazloženje: 

 Radi se o oko 150 m dužnih nogostupa sa gornje i donje strane pružnog prijelaza na Drazeju, 

koji bi se koristio i za ulicu Jakova Volčića u naselju Vranica. Zahtjevi su više puta dostavljeni Gradu 

kroz zadnjih 30 godina. Postojeće stanje je upitno šta se tiče sigurnosti djece i ostalih pješaka. 

 2. Na skretanju iz ulice Viktora Cara Emina u ulicu Jakova Volčića, tj. jedinom skretanju u 

naselje Vranica nalazi se rešetka za prijem oborinskih voda kraj koje je oštećen asfalt, a rešetka je 

rasklimana te se miče prilikom prolaska automobila. Je li u planu sanacija tog oštećenja? 

 3. Na spojnoj cesti Ivoli - Šestani, na cesti Pazin - Cerovlje, od ulaza sa ipsilona Pazin Istok do 

raskršća, nalazi se veća rupa koja se za vrijeme kiše ne primjećuje, te je dio te ceste u jako lošem 

stanju, a sama raskrsnica na spoju sa glavnom cestom nije ni simbolično osvijetljena. Pošto sam to 

pitanje već postavljao, a odgovor nisam dobio možete li mi reći, da li ste što napravili po tom pitanju? 

 Obrazloženje: Radi se o glavnom ulazu u grad iz pravca Tunela Učka, godinama je u lošem 

stanju, opasan kada je kiša i poledica i prvi je dojam putnicima na dolasku u grad. 

 Tražim usmene odgovore za drugo i treće pitanje, a za prvo može usmeni ili pismeni 

odgovor.“ 

 Zatim vijećnik daje sugestiju komunalnom poduzeću Usluga da naljepnice koje se nalaze na 

nekim kontejnerima za otpad, a koje su čitke i lijepe i označavaju strukturu otpada koja se u iste 

odlaže, postavi na sve kontejnere u gradu, jer mnogi građani, pogotovo penzioneri, teško se  snalaze sa 

natpisima „pet. ili „met“…. 

 

 Patricia Antolović (citirano): 

 „1. Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo. 

Prenosim pitanje zainteresirane građanke. 

 Kao redoviti korisnik nove sportske dvorane u Pazinu htjela bih obratiti pozornost na loš 

pješački pristup dvorani (ne postoji nogostup/pješačka staza već pješaci moraju hodati po cesti). Da li 

postoji neki plan rješavanja tog problema, s obzirom na to da su većina korisnika dvorane djeca? Osim 

toga, imam jedan prijedlog da se na ulazu u dvoranu postavi parkiralište za bicikle. 

 2. Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo. 

Podnosim pitanje zainteresirane građanke (roditelja). 

 Park Narodnog ustanka – dječje igralište (o tom problemu se već razgovaralo): 

- razbijena plastika na toboganu, što igračku na dječjem igralištu čini nesigurnom i opasnom 

za moguće ozljede, 

- nadosipati rizlu ispod igračaka zbog rupa. 

 3. Pitanje za pročelnicu Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun. 

Podnosim pitanje u ime zainteresiranih građana – Ceha trgovaca Udruženja obrtnika Pazin. 

 - Dana 12.05.2015. predstavnici gradske vlasti pozvani su na sjednicu Ceha trgovaca 

udruženja obrtnika Pazin. 

 - Tema: inicijativa trgovaca koji su zakupci u poslovnim prostorima Grada Pazina da im se 

smanji zakupnina kao oblik pomoći u uvjetima sve lošijeg poslovanja, kada se mnogi obrti zatvaraju i 

gradski prostori ostaju prazni. 

 - Odgovor gradske vlasti: Zakupnina se ne može smanjivati obzirom da se poslovni prostori 

dodjeljuju temeljem javnog natječaja licitiranjem, te bi bilo potrebno provesti ponovni javni natječaj 

za eventualno smanjenje zakupnine, što nije sporno. 

 - Pitanje: zbog čega se zakupnicima ne priznaju troškovi investicijskog  održavanja na način 

da im se smanji zakupnina? 

 - Prema postojećoj zakonskoj regulativi (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zakupu i 

kupoprodaji poslovnih prostora kao lex specialis) zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja, a 
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zakupodavac je dužan stvar držati u ispravnom stanju (stanje da može poslužiti svrsi zbog koje je 

ugovor sklopljen), i obavljati popravke, odnosno dužan je zakupniku naknaditi troškove koje je ovaj 

imao za investicijsko održavanje stvari, a koje bi on sam bio dužan učiniti. 

 - Inicijativa Ministarstva poduzetništva i obrta kroz projekt „Revitalizacija poslovnih 

prostora“ kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva za stavljanje u funkciju prostora u vlasništvu 

države i lokalnih jedinica „Želimo u funkciju staviti neiskorištene poslovne prostore i omogućiti 

poduzetnicima da u njima rade (projekt se odnosi samo na Gradove Zagreb, Karlovac, Varaždin i 

Osijek, što znači da se isti ne odnosi na Pazin). Ne želimo u našim gradovima gledati zapuštene lokale 

koji zjape prazni, a netko u njima može raditi“, dodajući da u prihvatljive troškove ulaze svi troškovi 

uređenja i opremanja poslovnog prostora, troškovi prilagodbe, prenamjene i proširenja poslovnog 

prostora. 

 - Predstavljajući Program ministar Maras pozvao je i čelnike lokalne samouprave da se 

uključe u ovaj program i poduzetnicima povoljno iznajme svoje poslovne prostore. 

 Daniel Maurović odgovara: 

 - asfaltiranje nerazvrstane ceste Trošti – Klemenići (Renato Kalac) – u Proračunu je za 

navedenu cestu planirano 50.000,00 kuna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Odrađena je 

bagatelna nabava, a u narednih mjesec-dva dana obaviti će se i geodetski snimak. Nakon toga slijedi 

zahtjev prema Katastru za ucrtavanje ceste i rješavanje imovinsko-pravnih poslova sa eventualnim 

vlasnicima zemlje, 

 - rješavanje prilaznog puta za naselje Kuhari (Renato Kalac) – pitanje je kompleksno i 

dostaviti će pisani odgovor. Ukratko navodi da je još pred par godina održan zajednički sastanak na 

kojem je sudjelovao i g. Kalac, te da je još onda bilo teško, gotovo nemoguće riješit problem. U 

međuvremenu je došlo do promjene Zakona, tako da se prema Zakonu o cestama sada mogu takve 

situacije rješavati na jednostavniji način. Provjerit će u kojoj je fazi rješavanje navedenog predmeta, 

jer je trenutno Upravni odjel orijentiran na projekte koji se prijavljuju na EU fondove, 

 - održavanje nerazvrstanih cesta (Renato Kalac) – po tom pitanju nema većih problema. U 

zadnjih tjedan dana bilo je malo problema oko košnje, jer je zbog topline i kiše trava brzo narasla. 

Djelatnici Usluge rade na košnji trave po 12 sati na dan. Poznato je da se košnja trave vrši prema 

Programu košnje te da na području Grada ima puno kilometara cesta. Cesta prema Grdoselu nije se 

pokosila zato što je negdje objavljena slika već je pokošena zato što je bila u Programu još sedam dana 

ranije. Prema informacijama kojima raspolaže Upravni odjel, građani su zadovoljniji sa održavanjem 

cesta u odnosu na ranije (očišćeni su oborinski kanali prema vanjskim naseljima i sl.).U principu se ne 

bi složio da postoji nekakav problem u održavanju cesta. U ovih sedam dana možda se dogodilo da se 

negdje nije na vrijeme pokosilo, ali kao što je već rekao, sve se radi prema Programu. Zatim navodi da 

se u proljeće, nakon kiša, pojavljuju udarne rupe na cestama, pa se taj problem mora istovremeno  

rješavati na više strana. Udarne rupe Usluga rješava putem svoje ophodnje a i Grad je izdao puno 

radnih naloga po tom pitanju. Moli građane za malo strpljenja, jer u proljeće ima puno posla kojeg 

treba odraditi odjednom, 

 - Drazej, izgradnja nogostupa (Valter Milohanić) – postoje zahtjevi za izgradnju navedenog 

nogostupa ali i zahtjevi građana za izgradnju nogostupa prema Etradexu, Rijavcu, Mećarima itd. Po 

tom pitanju radi se u skladu s financijskim mogućnostima, odnosno u skladu sa planiranim sredstvima 

u Proračunu. To su projekti koji dosta koštaju a da bi se mogli realizirati potrebno je izraditi projektnu 

dokumentaciju i planirati sredstva u Proračunu, 

 - oštećenje rešetke i asfalta u ulici Viktora Cara Emina (Valter Miloanić) – do sada problem 

nije bio poznat, zahvaljuje na informaciji te navodi da nema razloga da se oštećenje ne sanira 

promptno, 

- oštećenje na spojnoj cesti Ivoli – Šestani (Valter Milohanić) – po tom pitanju je jutros održan 

sastavak. Grad smatra da cestu treba održavati Bina-Istra, jer je to pristupna cesta čvoru ipsilona bez 

obzira što je prije izgradnje ipsilona ista bila nerazvrstana cesta. Cesta je u  vrlo lošem stanju, te će 

poslati dopis Bina-Istri da se taj problem riješi, 

- pješački pristup dvorani (Patricia Antolović) – nema prostora da se poboljša pristup dvorani, 

osim da se ispile drva i napravi trotoar. Smatra da bi dvorani trebalo pristupati sa druge strane, 

odnosno sa strane Pin – Spomen dom, a to se odnosi i na pješake i bicikliste, 

- Park Narodnog ustanka, dječje igralište (Patricia Antolović) – tobogan u parku se stalno 

razbija i popravlja, 
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- ulaganja u poslovne prostore (Patricia Antolović) – u puno slučajeva su investiciona ulaganja 

zakupoprimca u poslovne prostore prihvaćena. Uvjeti ulaganja definirani su Ugovorom između Grada 

i zakupoprimca. Ukoliko je zahtjev zakupoprimca za priznavanjem ulaganja u poslovne prostore 

opravdan, a uz Upravni odjel to mora potvrditi i Tvrtka „Pazin“ d.o.o., tada se isti prihvaća (to se 

odnosi na ulaganja iznad redovnog ulaganja). Bitan je balans, jer nije logično da se sav prihod po 

osnovi poslovnih prostora vrati ulaganjem, 

Renato Krulčić odgovara vijećniku Stjepanu Gabriću u vezi opasnog otpada iz Pazinskog 

skladišta koji je završio u okolici Grada Karlovca. Smatra da se Grad ne bi trebao upustiti u nagađanja, 

jer po tom pitanju rade stručnjaci i odjeli specijalizirani za takve situacije. Vodi se istraga i ona će 

pokazati razlog i krivca za ovu situaciju a krivci će biti kažnjeni. Bitno je da za svako kazneno djelo 

odgovara svaki pojedinac. Ovo je ekocid i neodgovorno ponašanje pojedinca i/ili tvrtki. Ako se govori 

o tvrtkama koje se bave zbrinjavanjem i uklanjanjem opasnog otpada a koje poštuju zakonom 

propisanu regulativu i procedure, one su i više nego poželjne, potrebne i dobrodošle. Daljnje korake 

utvrditi će se zajednički sa nadležnim institucijama a gradska uprava i Vijeće donijeti će odluku na 

dobrobit svih građana. 

Renato Kalac replicira pročelniku Danielu Mauroviću ističući kako nije zadovoljan 

odgovorima koje je dao na njegovo 2. i 3. pitanje. Nije dobio niti jedan argument da se ta dva 

problema ne mogu riješit, dapače misli da se vrlo brzo mogu riješiti i to će argumentirati. Za uredit 9 

udarnih rupa treba 3 karijole bitumena a put za Kuhare se može riješiti po najmanje dvije zakonske 

osnove jer su ljudi voljni predat zemljište. 

 Stjepan Gabrić proširuje svoje pitanje pa pita da li je Grad Pazin poduzeo kakve korake u 

svezi istrage/provjere da se nije nešto slično dogodilo i na Pazinštini? Nekako se i njemu čini logičnim 

da se taj otpad neće vozit daleko, pa ga zanima da li je poduzeta kakva inicijativa u tom smislu 

odnosno da li je kakva jama ili potok na Pazinštini nakrcan tim bačvama otpada? 

 Renato Krulčić odgovara vijećniku da se njegovo pitanje odnosi na državne institucije i 

organe koji su zaduženi za zaštitu okoliša u Republici Hrvatskoj. Kada je navedena Tvrtka došla na 

područje Grada Pazina, sve potrebne dozvole i rješenja izdala je Republika Hrvatska i Ministarstvo 

zaštite okoliša tako da se Grad nije ništa pitalo ni onda ni danas. Komunalni redar obilazi područje 

Grada a i sami građani, tako da je uočen nekakav propust ili aktivnost koja nije dozvoljena, već bi se 

to prijavilo, kao što se primjerice prijavljuju divlja odlagališta otpada i slično. Vjeruje da na području 

Grada nije bilo predmetnih aktivnosti kako ni od tvrtke koja je zadužena za zbrinjavanje opasnih 

otpada tako ni od tvrtki koje dostavljaju opasni otpad za zbrinjavanje (tu se misli na motorna ulja, ulja 

iz friteza, baterija, određenim komponenti kompjutera i sl.) Zakon postoji ali se na svijest ljudi može 

teško utjecati, pa čak ni represivnim mjerama. Grad putem svojih službi u redovnim obilascima nije 

zabilježio nikakve nedopuštene aktivnosti po tom pitanju na području Grada Pazina. 

 

Ad – 3. 

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

zaštitu okoliša na sjednicama održanim 20. svibnja 2015. razmatrali su Prijedlog Odluke o donošenju 

III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu 

prihvati u predloženom tekstu s time što Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu 

okoliša zadužuje Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, da u suradnji 

sa izrađivačem Izmjena Plana, do sjednice Gradskog vijeća preispita članak 11. stavak 6. u dijelu u 

kojem se odnosi na točku (12) prijedloga Odluke i prema potrebi izradi novi tekst, a sve u skladu s 

raspravom i pitanjima na sjednici Odbora. 

 U skladu sa Zaključkom Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu 

okoliša, izrađivač Plana je vezano za članak 11. stavak 6. u dijelu u kojem se odnosi na točku (12) 

prijedloga Odluke dao očitovanje kako slijedi: 

 Navedeni stavak glasi:  

  „(12)  U zoni „Pazinka“ dozvoljena je rekonstrukcija i prenamjena postojećih građevina bez 

mogućnosti formiranja novih građevnih čestica te gradnja skladišta i drugih građevina poslovne 

namjene koje nisu vezane za proizvodnju.“ 

Odredba ovog stavka uvrštena je u GUP na izričit zahtjev Županijskog Zavoda s obzirom da je 

ista u navedenoj formulaciji utvrđena PPU-om kao Planom višeg reda. Tim stavkom htjelo se reći da 

je područje Pazinke pretežito izgrađeno, da ono ma veliki broj hala za koje su formirane građevinske 
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čestice i da građevinske čestice omeđuju hale gotovo sa 100% izgrađenosti. Kada bi se direktno 

primjenjivao Prostorni plan bez ovog stavka, onda bi se na području Pazinke onemogućila bilo kakva 

rekonstrukcija ili nova gradnja jer bi se u tom slučaju morala primjenjivati maksimalna izgrađenost i 

morale bi se formirati nove čestice što u ovoj situaciji, pogotovo za neke parcele, nije moguće. Iz 

navedenog proizlazi da je intencija navedenog stavka da se Prostornim planom omogući 

rekonstrukcija ili prenamjena postojećih građevina na već formiranim česticama, odnosno da se na 

području Pazinke dozvole i neke druge poslovne namjene. Na navedenom području ima vrlo malo 

prostora za formiranje novih čestica, gotovo da ih i nema. Osim toga, činjenica je da je taj stavak 

uvršten u GUP kao prijenos iz Prostornog plana višeg reda, a po Zakonu o prostornom uređenju 

izrađivači Plana dužni su poštivati odredbe višeg Plana, što znači da se navedeni stavak može mijenjati  

isključivo nakon izmjena PPU-a kao Plana višeg reda. U tijeku je izmjena PPU-a, pa se taj stavak 

može preispitati odnosno pojasniti u sklopu navedenih izmjena jer se Planom nižeg reda ne mogu 

mijenjati odredbe Plana višeg reda. 

 Od 14  nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o donošenju III. (trećih) 

Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina. 

 

Ad – 4. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. razmatrao je Financijsko 

izvješće Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da isto prihvati. 

 Od 14  nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak kojim se prihvaća 

Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2014. godinu u tekstu kako ga je 

dostavila Škola, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. svibnja 2015. godine. 

 

Ad – 5. 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 20. svibnja 2015. i Odbor za 

društvene djelatnosti na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. razmatrali su prijedlog Odluke o davanju 

suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom 

tekstu. 

 Od 14  nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o davanju suglasnosti na 

Odluku o osnivanju prava građenja. 

 

Ad – 6. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 21 svibnja 2015. razmatrao je Izvještaj o 

financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2014. godini, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati. 

 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak kojim se prihvaća 

Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2014. godini u tekstu kako ga 

je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 5. 

svibnja 2015. godine. 

 

Ad – 7. 

Odbor za kulturu na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. razmatrao je Izvještaj o radu i 

Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati. 

 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju: 

Izvještaja o radu Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu u tekstu kako ga je izradio ravnatelj te 

Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. svibnja 2015. godine i  

Financijskog izvještaja Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu u tekstu kako ga je izradio ravnatelj te 

Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. svibnja 2015. godine. 

 

Ad – 8. 

Odbor za kulturu na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. razmatrao je Izvještaj o radu i 

Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da iste 

prihvati. 

 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju:  

Izvještaja o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu u tekstu kako ga je prihvatilo 
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Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 28. veljače 2015. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik 

Grada Pazina dopisom od 7. svibnja 2015. godine i Financijskog izvještaja Pučkog otvorenog učilišta 

u Pazinu za 2014. godinu u tekstu kako ga je prihvatilo Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 28. 

veljače 2015. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 7. svibnja 2015. 

godine. 

 

Ad – 9. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. razmatrao je Izvješće o 

radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju 

od 1.1. do 31.12.2014. godine, te predlaže Vijeću da iste prihvati. 

 Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju  

Izvješća o radu i Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin 

u razdoblju od 1.1. do 31.12.2014. godine u tekstu kako ih je dostavila ravnateljica te Ustanove, a 

Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 5. svibnja 2015. godine. 

 

 

Ad – 10. 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. razmatrao je Izvješće o 

ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2014. godinu Zajednice 

sportskih udruga Grada Pazina, te predlaže Vijeću da iste prihvati. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“  i 2 glasa „SUZDRŽANA“ (u trenutku 

glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Sandi Blagonić) donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

ostvarenju Programa rada za 2014. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina u tekstu kako ga 

je prihvatila Skupština Zajednice 17. ožujka 2015., a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 

dopisom od 5. svibnja 2015. godine. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom 

„SUZDRŽANIM“ (u trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Sandi Blagonić) donosi 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana za 2014. godinu Zajednice sportskih 

udruga Grada Pazina u tekstu kako ga je prihvatila Skupština Zajednice 17. ožujka 2015., a Vijeću 

predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 5. svibnja 2015. godine. 

 

Ad – 11. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 21. svibnja 2015. razmatrao je Izvješće o 

poslovanju « Pazin sport»  d.o.o. za 2014. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

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

trenutku glasovanja sjednici nije nazočan vijećnik Ivica Gržinić) donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvješća o poslovanju „Pazin sport»  d.o.o. za 2014. godinu u tekstu kako ga je izradilo trgovačko 

društvo „Pazin sport“ d.o.o., a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 6. svibnja 

2015. godine. 

 

Ad – 12. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 22. svibnja 2015. razmatrao je 

Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, te predlaže 

Vijeću da istu prihvati s prijedlogom da se na strani 192. Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 

2020., u podtočki 3. NADZOR I EVALUACIJA, u 4. pasusu, alineji 1. iza riječi „izvještaja 

Gradonačelniku“ dodaju riječi „i Gradskom vijeću“. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi Odluku o donošenju Strategije 

razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine s time da se na strani 192. Strategije, u podtočki 3. 

NADZOR I EVALUACIJA, u 4. pasusu, alineji 1. iza riječi „izvještaja Gradonačelniku“ dodaju riječi 

„i Gradskom vijeću“. 

 

Ad – 13. 

 Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za kulturu su na sjednicama održanim 21. svibnja 

2015. razmatrali su prijedlog Pravilnika o ukidanju Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele 

financijskih potpora za programe javnih potreba Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istog prihvati. 
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 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu 

nazočni vijećnici Viktor Lakoseljac i Valter Milohanić) donosi Pravilnik o ukidanju Pravilnika o 

postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba Grada Pazina u 

području društvenih djelatnosti. 

 

Ad – 14. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 20. svibnja 2015. razmatrao je 

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada 

Pazina, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.  

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 20. 

svibnja 2015. razmatrao je predmetni prijedlog Odluke, te predlaže Vijeću da istu prihvati u 

predloženom tekstu s prijedlogom da se u tabelarnom prikazu, Popisu nerazvrstanih cesta na području 

Grada Pazina izvrše izmjene koje glase: 

Mjesni odbor Dionica Naziv dionice Duljina dionice 

 

 

  

   

MO BERAM    

  NC0105 KIRCI-NC500750 2,6 

ispravlja se u: NC0105 Kirci - NC500750 0,26 

  NC0107 LADAVCI - NC500750 0,5 

ispravlja se u: 
NC0107 Ladavci - NC500750 0,08 

    

MO HEKI    

  NC0301 HEKI-NC509700 0,85 

ispravlja se u: NC0301 Heki - NC501060 0,16 

  NC0319 MUNCI-NC501060 0,35 

ispravlja se u: NC0319 Munci - NC501060 0,5 

  NC0322 
VELI JEŽENJ – SVETA LUCIJA 

– NC501060 
2,4 

ispravlja se u: 
NC0322 

Veli Ježenj – Sveta Lucija- 

NC501060 
2,7 

    

MO KRŠIKLA    

  NC0503 OPATIJA-NC500740 1 

ispravlja se u: NC0503 Opatija – NC500740 1,4 

  NC0507 PETROVIĆI-NC500740 2,45 

ispravlja se u: NC0507 Frki - NC500740 2 

file:///D:/OneDrive/Posao/NC/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Heki/N51%20Heki-Ciburi.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kršikla/N126%20Petrovići-N123
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kršikla/N126%20Petrovići-N123
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kršikla/N126%20Petrovići-N123
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kršikla/N126%20Petrovići-N123
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MO KAŠĆERGA 
   

  NC0406 ŠKRIVANI - NC504400 0,37 

ispravlja se u: NC0406 Petkovići - NC504400 0,37 

     

MO LINDAR    

  NC0604 MAČINIĆI 1-NC501080 0,26 

ispravlja se u: NC0604 Mačinići 1 - NC501080 0,46 

  NC0609 MAČINIĆI 2-NC501080 0,2 

ispravlja se u: NC0609 Mačinići 2 - NC0602 0,23 

  NC0609 MATIĆI-NC0609 0,7 

ispravlja se u: NC0609 Matići - NC0608 0,7 

     

MO STARI PAZIN 
   

  NC0807 KUHARI-NC501050 0,28 

ispravlja se u: NC0807 Kuhari - NC501050 0,36 

  NC0809 NC500970-CIBURI-HEKI 0,45 

ispravlja se u: 
NC0809 NC500970 - Ciburi - Heki 0,85 

  NC0811 JUREŠI-NC500750 0,35 

ispravlja se u: NC0811 Jureši - NC0812 0,35 

     

MO ZABREŽANI 
   

  NC1005 PARIŽI-NC519000 2 

ispravlja se u: NC1005 Pariži - NC519000 2,25 

  NC1009 DRNDIĆI-NC519000 0,85 

ispravlja se u: NC1009 Drndići - NC519000 0,7 

 

 Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo da u skladu 

sa predloženim izmjenama Popisa iz prethodnog stavka, izradi i Gradskom vijeću dostavi pročišćeni 

tekst tabelarnog prikaza Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina. 

 U skladu sa Zaključkom Odbora, Upravni odjel je izradio i vijećnicima dostavio pročišćeni 

tekst tabelarnog prikaza Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina, kojeg je predlagač 

akta prihvatio pa isti postaje sastavni dio prijedloga Odluke. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu 

nazočni vijećnici Viktor Lakoseljac i Valter Milohanić) donosi Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina. 

file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kašćerga/N95%20Škrivani-500710.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kašćerga/N95%20Škrivani-500710.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N14/N14%20Mačinići%201%20501080.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N19%20Matići-Spoj%20na%20N18
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N14/N14%20Mačinići%201%20501080.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N19%20Matići-Spoj%20na%20N18
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N19%20Matići-Spoj%20na%20N18
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N19%20Matići-Spoj%20na%20N18
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Kuhari-501050.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Kuhari-501050.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Ciburi-Heki.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Ciburi-Heki.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Jureši-500750.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Jureši-500750.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Zabrežani/N65%20Pariži-519000.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Zabrežani/N65%20Pariži-519000.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Zabrežani/N69%20Drndići-519000.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Zabrežani/N69%20Drndići-519000.JPG
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Ad – 15. 

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

zaštitu okoliša na sjednicama održanim 20. svibnja 2015. razmatrali su prijedlogu Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja područja industrijske namjene Buići, te predlažu Vijeću da istu prihvati 

u predloženom tekstu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu 

nazočni vijećnici Viktor Lakoseljac i Valter Milohanić) donosi Odluku o izradi Urbanističkog plana 

uređenja područja industrijske namjene Buići. 

 

 

U 20,00 sati sjednicu Vijeća iz opravdanih razloga napušta vijećnik Sandi Blagonić, pa 

predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika. 

 

Ad – 16. 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 20. svibnja 2015. i Odbor za  

gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 22. svibnja 2015. godine razmatrali su prijedlog 

Odluke o promjeni namjene javnog dobra, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nisu 

nazočni vijećnici Viktor Lakoseljac i Valter Milohanić) donosi Odluku o promjeni namjene javnog 

dobra. 

 

Ad – 17. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 

nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana 

civilne zaštite Grada Pazina. 

 

Ad – 18. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 20. svibnja 2015. i Odbor za  

gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 22. svibnja 2015. godine razmatrali su prijedlog 

Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom 

tekstu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ (u trenutku glasovanja sjednici nije 

nazočan vijećnik Valter Milohanić) donosi Odluku o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina 

 

Ad – 19. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 22. svibnja 2015. razmatrao je 

Godišnji 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 Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Grada Pazina za 2014 godinu. 

 

Ad – 20. 

Komisija za priznanja i nagrade predlaže Gradskom vijeću da za  2014. godinu dodijeli: 

I. NAGRADU GRADA PAZINA 

 1. ETNO SKUPINI „VEJA“, za zapaženi stvaralački rad i uspjehe postignute tijekom 2014. 

godine u glazbenom stvaralaštvu, kako na domaćoj tako i na inozemnoj glazbenoj sceni, pri čemu se 

njihov autorski izričaj naslanjao na tradicijsku glazbu i tematiku Pazinštine i Istarskog poluotoka, čime 

je ostvaren značajan doprinos promidžbi Pazina i Istre. 

 II. POVELJU  GRADA  PAZINA  

 1. IVANU HEKIĆU JANKU, za dugogodišnji rad u Društvu likovnih stvaratelja Pazin, 

Mješovitom pjevačkom zboru Roženice i Udruzi pčelara Lipa, tijekom kojeg je ostvario značajan 

doprinos radu i razvoju navedenih institucija civilnog društva, posebice u području unapređivanja 

amaterske likovne djelatnosti. 
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 III. ZAHVALNICU  GRADA  PAZINA  

 1. GRAĐANSKOJ INICIJATIVI “NAŠ POTOK” za doprinos očuvanju i zaštiti vodotoka 

Pazinčice, kao i za aktivistički doprinos u izgradnji participativne političke kulture na području Grada 

Pazina. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa SUZDRŽANA“ donosi 

Odluku o dodjeli Nagrade Grada Pazina ETNO SKUPINI „VEJA“. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o dodjeli Povelje Grada 

Pazina  IVANU HEKIĆU JANKU. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 4 glasa SUZDRŽANA“ donosi Odluku 

o dodjeli  Zahvalnice Grada Pazina  GRAĐANSKOJ INICIJATIVI “NAŠ POTOK”. 

 

Ad – 21. 

 Komisija za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 26. svibnja 2015. razmatrala je prijedlog 

Rješenja o razrješenju članice i određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom 

zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, te predlaže Vijeću da isto prihvati s prijedlogom da se 

Lucija Paro iz Pazina, Jurja Dobrile 5, razriješi dužnosti članice, a umjesto nje za člana Povjerenstva 

odredi Zoran Sloković iz Pazina, Dobrili 48/a. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Rješenje o razrješenju članice i 

određivanju člana Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 

Republike Hrvatske. 

 

Ad – 22. 

 Komisija za izbor i imenovanje na sjednici održanoj 26. svibnja 2015. razmatrala je prijedlog 

Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli s 

prijedlogom da se za suce porotnike predlože: JOSIP BLAŽEVIĆ iz Pazina, Stari trg 1A, STANKO 

DRUŽETA iz Pazina, Jakova Volčića 6, DUŠAN FRANCETIĆ iz Pazina, M.B.Rašana 10, 

VJEKOSLAV MILOTIĆ iz Pazina, Stari Pazin 23, MARIJA MOGOROVIĆ iz Pazina, Štefanije 

Ravnić 10,  DORIANO RADANOVIĆ iz Pazina, Dršćevka 9 i JOSIP ŠIŠOVIĆ iz Pazina, Josipa 

Voltića 18. 

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

prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli. 

 

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

zaključuje rad sjednice u 20,20 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/14 

URBROJ: 2163/01-03-02-15-4 

Pazin, 26. svibnja 2015. 

                   Predsjednik                     

                           Gradskog vijeća   

                                   Boris Demark, v.r. 
 


