
S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 

 

27. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 5. svibnja 2016. godine u velikoj vijećnici 

Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati. 

 

Prisutni vijećnici: Vedran Ivančić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Valter Žgrablić, dr.sc. Sandi 

Blagonić, Boris Demark, Ivica Gržinić, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić (u rad sjednice 

uključio se naknadno), Valter Milohanić, Patricia Antolović i Renato Kalac, prof.  

Odsutni vijećnici (opravdano): Serđo Rigo i Martin Čotar. 

 

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, Zdenka Turkalj – Čohilj ravnateljica i Kristina Pamić voditeljica 

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

vrtića „Olga Ban“ Pazin, Mladen Milohanić, Viši savjetnik za agrarnu politiku, ruralni razvoj i 

kreditiranje pri Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske 

knjižnice Pazin, Maja Zidarić, ravnateljica Muzeja Grada Pazina, Darko Tumpić ravnatelj 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, 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 12, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 

odlučivanje te otvara rad sjednice. 

 

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

9. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu razmatra se pod 

točkom 3., postojeća točka 3. postaje točka 4. i tako redom) kako slijedi. 

 

D N E V N I   R E D 

 

1.    Verifikacija Skraćenog zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća;  

2.    Pitanja vijećnika; 

3. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu; 

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

križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2015. godine; 

5. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2015. godinu; 

6. Izvješće o poslovanju Pazin sport»  d.o.o. za 2015. godinu; 

7. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2015. godini; 

8.    Izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu; 

9. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu; 

10. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu; 

11. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2015. 

godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina; 

12. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu; 

13. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu u 

području: a) odgoja i obrazovanja, b) kulture i c) socijalno - zdravstvenih potreba; 

14. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

Grad Pazin u 2016. godini; 

 



 2 

15. Prijedlog Odluke o podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarska 

razvojna agencija d.o.o.; 

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

17. Razrješenje i imenovanje člana Mandatno – verifikaciona komisije; 

18. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za međugradsku i međuopćinsku suradnju.  

 

 

Ad – 1. 

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

zapisnik sa 26. sjednice Gradskog vijeća od 31. ožujka 2016. godine.  

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika. 

 Vijećnicima je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika Renata Kalca vezano za pozitivne 

efekte i rezultate od pristupanja Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od 

katastrofa. 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

 Valter Milohanoć (citirano):  

 „Da li bi Grad dozvolio da se u parku ispod tribina iza Spomen doma postave sprave za 

vježbanje kakve možemo vidjeti u ostalim gradovima, pošto se radi o sportskoj zoni, a park je spreman 

za sadržaje. Nezavisna lista mogla bi donirati jednu spravu, sprave bi se donirale od strane 

poduzetnika, a Usluga bi ih montirala.“ 

  

Vesna Ivančić (citirano): 

 „Postavljam pitanje Gradonačelniku Grada Pazina. 

 Kada se planira provesti uređenje fasade na zgradi Grada Pazina?“ 

  

Renato Krulčić (odgovara):  

- postavljanje sprava za vježbanje ispod tribina iza Spomen doma (Valter Milohanić) – 

zahvaljuje na inicijativi vijećnika te navodi da je predmetno zemljište u vlasništvu Pučkog otvorenog 

učilišta u Pazinu. Vidjet će što se po tom pitanju može učinit. Koliko se sjeća, sličan projekt – 

postavljanje sprava za vježbanje planiran je u sklopu projekta uređenja igrališta, odnosno sportsko-

rekreacione zone. Postoji troškovnik na temelju kojeg će se odlučiti na koju će se lokaciju postavit 

sprave za vježbanje, a sve prema projektu koji će vjerojatno uskoro biti na Gradskom vijeću u sklopu 

pripreme projekata za prijave na natječaj za Program ruralnog razvoja. Prema najavama Ministarstva 

poljoprivrede, natječaj bi se trebao raspisati do kraja ovog mjeseca. Odgovor na pitanje biti će 

prezentiran u kontekstu navedenoga, 

 - uređenje fasade na zgradi gradske uprave (Vesna Ivančić) – prije oko godinu dana, zajedno 

sa Tvrtkom PAZIN d.o.o. koja upravlja zgradom, započete su pripreme za uređenje fasade na zgradi 

gradske uprave. Putem pričuve osigurana su i inicijalna sredstva za početak radova a radi se na tome 

da se osiguraju sva potrebna financijska sredstava  – 500.000,00 kuna. U ožujku mjesecu krenulo se sa 

radovima. Zbog velikih napuknuća fasade, pogotovo na djelu gdje se nalazi Upravni odjel za 

komunalni sustav i PAZIN d.o.o., naručeno je ultrazvučno snimanje temelja zgrade. Snimanje je 

pokazalo da na spomenutom dijelu zgrade postoji manja kaverna koja bi mogla biti uzročnik 

napuknuća fasade. Za ovaj tjedan naručen je pregled statičara koji će pregledati stanje temelja zgrade, 

utvrditi zbog čega je došlo do napuknuća fasade te dati preporuke na koji način sanirati temelje. Tek 

nakon svega toga, krenuti će se sa saniranjem fasade, jer ne bi bilo dobro da se fasada sanira a da se za 

6 mjeseci na obnovljenoj fasadi ponovno pojave napuknuća. 

 

U 18:10 sati u rad sjednice Vijeća uključio se vijećnik Ivan Bubić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika. 
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Ad – 3. 

Odbor za kulturu na sjednici održanoj 2. svibnja 2016. razmatrao je Izvještaj o radu i 

Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati bez 

primjedbi. 

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

 - Izvještaja o radu Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu u tekstu kako ga je Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. travnja 2016. godine i 

 - Financijskog izvještaja Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu u tekstu kako ga je Vijeću 

predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. travnja 2016. godine. 

 

Ad – 4. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 3. svibnja 2016. razmatrao je Izvješće o 

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

od 1.1. do 31.12.2015. godine, te predlaže Vijeću da iste prihvati bez primjedbi. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 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 31.12.2015. godine u tekstu kako ih je dostavila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću 

predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 11. travnja 2016. godine. 

 

Ad – 5. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 3. svibnja 2016. razmatrao je 

Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2015. godinu, te predlaže 

Vijeću da istog prihvati bez primjedbi. 

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

o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2015. godinu u tekstu kako je to Vijeću 

predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 25. travnja 2016. godine. 

 

 

Ad - 6 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 3. svibnja 2016. razmatrao je Izvješće o 

poslovanju Pazin sport»  d.o.o. za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da isto prihvati bez primjedbi. 

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

o poslovanju „Pazin sport»  d.o.o. za 2015. godinu u tekstu kako ga je izradilo trgovačko društvo 

„Pazin sport“ d.o.o., a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 15. travnja 2016. 

godine. 

 

Ad – 7. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 3. svibnja 2016. razmatrao je Izvještaj o 

financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2015. godini, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati u predloženom tekstu. 

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

Izvještaja o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2015. godini u tekstu kako ga 

je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. 

travnja 2016. godine. 

 

Ad – 8. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 3. svibnja 2016. razmatrao je Izvještaj o 

financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu, te predlaže Vijeću 

da istog prihvati u predloženom tekstu. 

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

Izvještaja o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu u tekstu 

kako ga je dostavila Škola, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. travnja 

2016. godine. 
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Ad – 9. 

 Odbor za kulturu na sjednici održanoj 2. svibnja 2016. razmatrao je Izvješće o radu i 

Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati bez 

primjedbi. 

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

- Izvješća o radu Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu u tekstu kako ga je izradila 

ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. travnja 

2016. godine i 

 - Financijskog izvješća Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu u tekstu kako ga je izradila 

ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. travnja 

2016. godine. 

 

Ad – 10. 

Odbor za kulturu na sjednici održanoj 2. svibnja 2016. razmatrao je Izvještaj o radu i 

Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu, te predlaže Vijeću da iste 

prihvati bez primjedbi. 

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

- Izvještaja o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu u tekstu kako ga je 

prihvatilo Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 24. ožujka 2016. godine, a Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. travnja 2016. godine i  

 - Financijskog izvještaja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu u tekstu kako ga 

je prihvatilo Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 24. ožujka 2016. godine, a Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. travnja 2016. godine. 

 

Ad – 11. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 3. svibnja 2016. razmatrao je Program 

rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2015. godinu Zajednice sportskih udruga Grada 

Pazina, te predlaže Vijeću da iste prihvati bez primjedbi. 

 

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

„SUZDRŽANIM“  donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada za 2015. 

godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina u tekstu kako ga je prihvatila Skupština Zajednice 

23. ožujka 2016., a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 15. travnja 2016. 

godine. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ donosi Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o ostvarenju financijskog plana za 2015. godinu Zajednice sportskih udruga 

Grada Pazina u tekstu kako ga je prihvatila Skupština Zajednice 23. ožujka 2016., a Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 15. travnja 2016. godine. 

 

Ad – 12. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 3. svibnja 2016. razmatrao je 

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

prihvati bez primjedbi. 

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

Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu. 

 

Ad – 13. 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici održanoj 3. svibnja 2016. razmatrao je prijedlog 

Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu u području: odgoja i obrazovanja i socijalno - 

zdravstvenih potreba, te predlaže Vijeću da iste prihvati bez primjedbi. 

 Odbor za kulturu na sjednici održanoj 2. svibnja 2016. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) 

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

prihvati bez primjedbi. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Prve (I.) izmjene Programa 

javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja i b) kulture. 
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Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2016. godini. 

 

Ad – 14. 

 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 3. 

svibnja 2016. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja 

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

primjedbi. 

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

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

godini. 

 

Ad – 15. 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 2. svibnja 2016. i Odbor za 

gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 3. svibnja 2016. razmatrali su prijedlog Odluke o 

podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarska razvojna agencija d.o.o., te 

predlažu Vijeću da istu prihvati bez primjedbi. 

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

Odluku o podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarska razvojna agencija d.o.o. 

 

Ad – 16. 

Komisija za priznanja i nagrade na sjednici održanoj 18. travnja 2016. razmatrala je prispjele 

prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada, te predlaže Gradskom vijeću da se za  2015. godinu dodijeli: 

I. PLAKETA  GRADA  PAZINA 

1. DRUŠTVU LIKOVNIH STVARATELJA PAZIN, o četrdesetoj obljetnici, kao znak 

priznanja za postignute rezultate u poticanju i promociji likovnog stvaralaštva te za značajan 

doprinos kulturnom i javnom životu Grada Pazina. 

 2. SLAVKU DAMIJANIĆU, kao znak priznanja za humanost i solidarnost u darivanju krvi - 

više od sto puta, čime je doprinio spašavanju života i promicanju moralnih i društvenih vrijednosti. 

 

 II. POVELJA  GRADA  PAZINA  

 1. FRANJI PALADINU, kao znak priznanja za doprinos razvoju obrtništva te za dugogodišnje 

djelovanje na očuvanju i promociji deficitarne urarske djelatnosti. 

 2. ATILIU ŠUJEVIĆU, kao znak priznanja za dugogodišnji rad i doprinos razvoju i 

promicanju  obrtništva i obrtničkih udruženja na području Grada Pazina i Istarske županije.   

III. ZAHVALNICA  GRADA  PAZINA  

1. VJEKOSLAVU SERGU za aktivnosti u osnivanju Podružnice udruge „Sindikat 

umirovljenika Hrvatske“ u Pazinu i rezultate ostvarene na području organiziranja, zaštite interesa i 

pomoći umirovljenicima. 

 2. PATRICIJI JEDREJČIĆ, za doprinos razvoju Planinarskog društva „Pazinka“ Pazin i 

popularizaciji planinarstva na području Grada Pazina i Pazinštine te promicanju volonterskog rada.  

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluke o: 

- dodjeli Plakete Grada Pazina – DRUŠTVU LIKOVNIH STVARATELJA PAZIN 

- dodjeli Plakete Grada Pazina – SLAVKU DAMIJANIĆU 

- dodjeli Povelje Grada Pazina – FRANJI PALADINU 

- dodjeli Povelje Grada Pazina – ATILIU ŠUJEVIĆU 

- dodjeli Zahvalnice Grada Pazina - VJEKOSLAVU SERGU 

- dodjeli Zahvalnice Grada Pazina – PATRICIJI JEDREJČIĆ 

 

Ad – 17. 

 Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 5. svibnja 2016. razmatrala je prijedlog 

Rješenja o razrješenju članice i imenovanju člana Mandatno-verifikacione komisije Gradskog vijeća 

Grada Pazina, te predlaže Vijeću da isto prihvati s prijedlogom da se NIVES MATIĆ, iz Pazina, 

Lovrin 80b razriješi dužnosti članice a da se umjesto nje za člana Mandatno-verifikacione komisije 

imenuje MARTIN ČOTAR, iz Pazina, Dršćevka 17/B. 
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 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Rješenje o razrješenju članice i 

imenovanju člana Mandatno-verifikacione komisije Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 

Ad – 18. 

Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 5. svibnja 2016. razmatrala je prijedlog 

Rješenja o razrješenju članice i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međuopćinsku suradnju 

Gradskog vijeća Grada Pazina, te predlaže Vijeću da isto prihvati s prijedlogom da se MARINA 

LADAVAC SERTIĆ, iz Pazina, Trviž 2c, razriješi dužnosti članice a da se umjesto nje za člana 

Odbora imenuje VEDRAN IVANČIĆ, iz Pazina, Butoniga, Glavanovići 24. 

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

imenovanju člana Odbora za međugradsku i međuopćinsku suradnju Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19,00 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/25 

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

Pazin, 5. svibnja 2016. 

                        

       Predsjednik  

                        Gradskog vijeća 

                       Boris Demark, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


