IZVJEŠTAJ S 29. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA – 28. SRPNJA 2016.

28. srpnja 2016. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je raspravljano i
odlučeno o 18. točaka dnevnog reda.
Na početku sjednice vijećnici su prihvatili Izvješće Mandatno - verifikacione komisije o mirovanju
mandata vijećnika Ivice Gržinića (SDP) i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Deana
Velenderića (SDP), nakon čega je novi vijećnik Dean Velenderić položio vijećničku prisegu.
Rješenjem o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Pazina, Ivica Gržinić razriješen je dužnosti zamjenika predsjednika, te je
umjesto njega zamjenikom predsjednika Komisije imenovan Dean Velenderić. Rješenjem o
razrješenju i imenovanju članice Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Pazina, Maja Zidarić Pilat,
zbog imenovanja ravnateljicom Gradskog muzeja Grda Pazina, razriješena je dužnosti članice Odbora,
a umjesto nje članicom Odbora imenovana je Stefanija Načinović.
Značajan dio dnevnog reda zauzelo je razmatranje godišnjih izvještaja dostavljenih vijeću. Usvojeni su
sljedeći izvještaji:
 Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin d.o.o. za 2015. godinu;
 Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2015. godinu sa
izvještajima: a) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2015.
godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2015. godinu;
 Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2015. godinu;
 Izvještaj o radu udruga za 2015. godinu;
 Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva u
2015. godini.
Vijećnici su donošenjem zaključka dali suglasnost na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Grada Pazina za 2016. godinu.
Prihvaćen je i Projektni zadatak za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice. Plan
očuvanja i valorizacije sliva Pazinčice zamišljen je kao jedinstveni dokument koji će, kroz faznu
realizaciju, obuhvatiti cijelo područje sliva Pazinčice i cjelovito obraditi sva pitanja u vezi s očuvanjem
i valorizacijom sliva. Projektni zadatak izradila je tvrtka Bieco d.o.o. Rijeka.
Odluka o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu za potrebe
gradnje Spojne ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64) donesena je na temelju
zahtjeva trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, kao investitora izgradnje Spojne ceste:
Istarski ipsilon – Čvor Rogovići – Lindarski križ – D-64. Navedenom odlukom isključeno je iz javnog
dobra zemljišta koje je Lokacijskom dozvolom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Republike Hrvatske KLASA: UP/I-350-05/10-01/82, URBROJ: 531-06-2-1-10-136 KM od 17. listopada
2011. godine obuhvaćeno predmetnom prometnicom, a koje u naravi predstavlja dijelove
nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina. Zemljište isključeno iz javnog dobra ustupljeno je bez
naknade u vlasništvo Republici Hrvatskoj, u skladu s člankom 4. Zakona o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj
80/11.).

Na inicijativu privatnog investitora donesena je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko turističke zone Vrh Drazeja, a izradu će u cijelosti financirati sam investitor.
Vijeće je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari
Pazin“ . Odluka je donesena jer je u tijeku izrada projektne dokumentacije za građenje raskrižja ulice
Štefanije Ravnić i D64 (investitor gradnje Hrvatske ceste d.o.o.), uz koje građenje se namjerava
pristupiti i rekonstrukciji nerazvrstane ceste Štefanija Ravnić, koja se nalazi u obuhvatu Detaljnog
plana uređenja „Stari Pazin“. Tijekom projektiranja utvrđeno je da trasa rekonstruirane prometnice iz
opravdanih razloga (ekonomski i tehnički povoljnije postavljene trase) odstupa od prometnice
planirane detaljnim planom. Zbog navedenog, a kako bi se za rekonstrukciju prometnice mogao izdati
akt za gradnju bez da se čeka donošenje izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“, bilo
je potrebno donijeti Odluku kojom se dopušta izdavanje akata na temelju važećeg GUP-a grada
Pazina (do stupanja na snagu izmjena i dopuna DPU-a).
Potreba izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina proizašla je iz izmjena i
dopuna Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 52/16.), koji je na snazi od 7. lipnja 2016. godine.
Odlukom o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, usvojenom na ovoj
sjednici vijeća Odluka se uskladila sa Zakonom te su izvršene manje izmjene i dopune pojedinih
članaka Odluke radi lakše i jasnije primjene iste u praksi. Prije same sjednice vijeća, Nacrt izmjena i
dopuna Odluke podržalo je Socijalno vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici održanoj 15. srpnja 2016.
godine.
Vijećnici nisu prihvatili prijedlog Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području
Grada Pazina. Većina vijećnika, nakon održane rasprave, priklonila se stavu vijećnika Renata Kalca
kako ne postoji potreba za prenošenjem dijela poslova civilne zaštite s Grada Pazina na Vatrogasnu
zajednicu Istarske županije.

