
S K R AĆ E N I   Z A P I S N I K  

 

29. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 28. srpnja 2016. godine u velikoj vijećnici 

Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati. 

 

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

Boris Demark, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić (u rad sjednice uključio se naknadno), 

Valter Milohanić, Patricia Antolović, Renato Kalac, prof. i Dean Velenderić, zamjenik vijećnika. 

Odsutni vijećnici (opravdano): dr.sc. Sandi Blagonić 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, Irenko Pilat, v.d. 

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

voditelj Službe za unutarnju reviziju, Dragan Šipraka, predsjednik Uprave Usluga d.o.o. Pazin, Neda 

Bucaj, direktorica Društva „Pazin“ d.o.o., Edi Ćus, Viši stručni suradnik za gospodarstvo II pri 

Upravnom Odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, Zvjezdana Bertetić, Viša stručna suradnica za 

zaštitu okoliša i komunalne poslove pri Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo, Anton Finderle, Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje pri Upravnom odjelu 

za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Valentina Rabar predsjednica Savjeta mladih Grada 

Pazina, Vinko Stihović, predsjednik HSU-a Pazin i Anđelo Dagostin, novinar „Glasa Istre“.  

Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ utvrđuje 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća;  

2. Pitanja vijećnika; 

3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku 

obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;  

4. Prisega vijećnika;  

5. Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2015. godinu; 

6. 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;  

7. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2015. 

godinu; 

8. Zaključak o prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu Plana očuvanja i valorizacije 

područja sliva Pazinčice; 

9. Izvještaj o radu udruga za 2015. godinu; 

10. Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog 

društva u 2015. godini; 

11. Davanje Suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 

Pazina za 2016. godinu;  

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina; 

13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vrh 

Drazeja; 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Stari Pazin“; 

15. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na 

zemljištu za potrebe gradnje Spojne ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ 

(D64);  

16. Prijedlog Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada 

Pazina; 

17. Razrješenje i imenovanje člana Komisije za izbor i imenovanja;  

18. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za kulturu.  
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Ad – 1. 

 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“, verificira Skraćeni 

zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća od 5. svibnja 2016. godine.  

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika: 

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

plakatiranja po autobusnim čekaonicama, tko je odgovoran za održavanje i čišćenje te tko ima 

dozvolu postavljanja plakata. 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Renato Kalac (citirano): 

„1. Pitanje za Gradonačelnika Grada Pazina. 

Poštovani, zanima me da li kao Grad raspolažemo informacijama o trenutnom stanju vezanom 

za mogućnost nastanka onečišćenja ili bilo kakvog drugog incidenta povezanog sa skladištem opasnog 

otpada tvrtke „Ecooperativa“, a koje je još uvijek smješteno u industrijskoj zoni Pazinka. Skladišti li 

se još uvijek opasni otpad, im li manipulacije sa opasnim tvarima, koje su količine i vrste otpada 

uskladištene? Da li se kontrolira i štiti skladište? Postoji li opasnost po stanovništvo i okoliš od 

možebitnog incidenta ili akcidenta? 

 Molim pismeni odgovor! 

Obrazloženje: Prema procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada 

Pazina ova tvrtka na spomenutoj lokaciji skladišti i manipulira sa 170 tona različitog, uglavnom 

opasnog otpada. Obzirom da u posljednje vrijeme kruže različite informacije ili dezinformacije o 

statusu spomenute firme i njezinom poslovanju na području Grada Pazina (zatvaranje i preseljenje 

skladišta na drugu lokaciju, preseljenje poslovanja i sl.) bilo bi dobro imati informaciju o stvarnom 

stanju u predmetnom skladišnom prostoru u smislu eventualno moguće opasnosti od štetnog utjecaja 

opasnih tvari na život naših građana i okoliš. Ima li u skladištu opasnih tvari, koje su količine, vrste, 

kakva je njihova stabilnost? Kakva je kontrola i nadzor skladišta? Postoji li Operativni plan djelovanja 

u slučaju nesreće sa opasnim tvarima? Koliko je on usuglašen sa našim Planom ZiS i CZ? Ako se 

skladište zatvara da li je ispražnjeno i izvršena sanacija i sl.? 

- pitanje proslijeđeno tvrtki Ecooperativa d.o.o. 

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

graditeljstvo. 

Poštovani, zanima me da li u gradu Pazinu možemo učiniti bilo kakav pomak glede poštivanja 

Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih  ljubimaca, odnosno njezine praktične provedbe? 

Obrazloženje: Ovo je Gradsko vijeće prilično davno usvojilo Odluku o uvjetima i načinu 

držanja kućnih ljubimaca na području grada Pazina, a koja se po svemu sudeći u pravilu ne poštuje od 

strane nekih naših građana. Osobno sam veliki ljubitelj životinja svih vrsta i vlasnik kućnih ljubimaca, 

ali me ipak smeta činjenica da se ova Odluka ne poštuje u nekim njezinim važnim dijelovima, a koje 

se odnose na držanje životinja bez nadzora ili njihovog boravka na za to nepredviđenom prostoru. Da 

budem konkretan, dio naših građana nezadovoljna je činjenicom da se kućnim ljubimcima, naročito 

psima tolerira ulazak i vršenje nužde u „Parku velikana“, „Parku narodnog ustanka“, „Parku Stari trg“, 

iza Spomen doma i sl. Ovi su parkovi uređeni između ostalog i kao dječja igrališta i zaista se kao takva 

često koriste. Nažalost neodgovorni pojedinci dozvoljavaju sebi za pravo da izvedu pse u ove prostore 

dječje igre iako ako, već ne osobna kultura, onda naša Odluka ovakvo činjenje zabranjuje. Prošlu 

subotu ujutro se u Parku Velikana igralo najmanje 20-tero djece predškolskog uzrasta odjednom, da bi 

već u nedjelju ujutro u istom parkiću bilo 7 što domaćih što stranih pasa, također istovremeno. Ovakvo 

ponašanje ne samo da krši odredbe Odluke koje je donijelo ovo predstavničko tijelo, već je i prilično 

opasno. Opasnost nije nužno prisutna od samog ugriza psa, već možda i više od mogućnosti prijenosa 

zaraze sa životinje na dijete putem izmeta, urina ili dlake. 

Ujedno pozivam sve nas gradske vijećnike da svojim angažmanom i pozitivnim utjecajem 

damo svoj doprinos poštivanju Odluke koju smo donijeli i smanjivanju ove pojave. 

3. Pitanje za v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo. 

Pitanje upućujem u ime dijela stanara ulice Saše Šantela: 
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 Poštovani, zanima me da li postoji mogućnost da se na početku ulice Saše Šantela (zapadni 

početak ulice) u visini sa „Cronexovim“ servisom postave nekakve fizičke prepreke – ležeći policajci i 

odgovarajuća prometna signalizacija u cilju ograničenja brzine kretanja vozila, a kako bi se 

prevenirala opasnost za djecu koja stanuju u ovoj ulici, od neodgovornih vozača i njihovih vozila. 

Obrazloženje: Kao što znate ulica Saše Šantela u svojoj dužini od nekoliko stotina metara 

predstavlja usku prometnu ulicu. Iako je to u naravi slijepa ulica, zbog velikog broja stanara u naselju 

(više stambenih zgrada) na ovom je području pojačan promet motornih vozila. U ovoj maloj i na neki 

način izoliranoj ulici raste 25-tero djece do 15. godine starosti, a što je zapravo naša budućnost. Zbog 

specifičnog položaja ulice i samog naselja te nedostatka dječjih igrališta djeca koja stanuju u ovoj ulici 

prisiljena su se zapravo igrati na cesti ili eventualno dva manja parkirališta, a što predstavlja realnu 

opasnost po njihovu sigurnost pa i život. Naime dio vozača (povremenih korisnika prometnice ili 

slučajnih korisnija) ne poznaje stanje u naselju, a nažalost nađu se i neodgovorni vozači koji brzinu 

svojih vozila ne prilagode specifičnostima ove ulice – prometnice pa je opasnost od naleta vozila na 

dijete iznimno velika. Probleme dodatno usložnjava činjenica da se zbog nedostatka parkirališnih 

mjesta veliki broj vozila parkira uz sam rub uskih trotoara čime se preglednost dodatno smanjuje, a 

opasnost povećava. Ovaj je problem dugo prisutan, ali je sada dodatno izražen zbog povećanog (na 

sreću) broja djece, naročito one predškolske dobi. 

 Zanima me stoga da li bilo što možemo žurno poduzeti u preventivnom smislu, obzirom da je 

tijekom školskih praznika opasnost i najveća.“ 

Irenko Pilat odgovara: 

- poštivanje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca (Renato Kalac) – kao što je 

rečeno, postoji Odluka koja jasno regulira kako i na koji način držati pse, šetati pse itd. Poznato je da 

se na lokalitetima (parkovima) o kojima je govorio vijećnik, ne smiju šetati psi, pa se postavlja pitanje 

kako i na koji način preventivno djelovat. Grad ima komunalnog redara kojem u opisu poslova stoji i 

kontrola provedbe Odluke, međutim, isti ne radi samo te poslove. Građanima koji zloupotrebljavaju 

regulativu iz Odluke, poznato je radno vrijeme komunalnog redara, tako da se psi vjerojatno dovode u 

parkove u ranim jutarnjim ili večernjim satima. U dogovoru sa Gradonačelnikom i Upravnim odjelom, 

predložit će da se izvrši preraspodjela radnog vremena komunalnog redara (da bude poznato svima) na 

način da se uvede dežurstvo popodne i u još nekim kritičnim dijelovima dana kada se psi najčešće 

dovode u parkove. Na taj bi način komunalni redar mogao češće kontrolirati sporne situacije i 

sankcionirati građane koji ne poštuju odredbe Odluke. Nada se dobrom rezultatu i tome da će građani 

biti pažljiviji kada se bude pročulo da komunalni redar češće obilazi javne parkove, 

- promet u ulici Saše Šantela (Renato Kalac) – vijećnik je spomenuo da postoji mogućnost da 

se problem riješi na način da se isti kandidira na projekt „male komunalne akcije“. Ukoliko se 

prometni problem u navedenoj ulici ne bude riješio putem projekta „malih komunalnih akcija“ 

predlaže da se pitanje uputi Komisiji za promet. U tom slučaju Komisija će razmotriti problematiku i 

ne vidi razloga da se problem riješi na način kako je to predložio vijećnik (ležećim policajcima i 

odgovarajućom prometnom signalizacijom), ukoliko je to zaista tako kako navodi vijećnik. 

 

Ad – 3. 

Vijeće prima na znanje Izvještaj Mandatno-verifikacione komisije temeljem kojeg se utvrđuje 

Odluka o mirovanju vijećničkog mandata vijećniku Ivici Gržiniću i početku obnašanja vijećničke 

dužnosti zamjenika vijećnika Deana Velenderića. 

 

Ad – 4. 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Pazina DEAN VELENDERIĆ daje usmenu i pismenu 

Prisegu za člana Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 

Nakon davanja Prisege vijećnika, predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 12 

vijećnika. 

 

Ad - 5 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 26. srpnja 2016. razmatrao je 

Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2015. godinu, te predlaže vijeću da istog prihvati bez 

primjedbi. 
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Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvještaja o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2015. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. srpnja 2016. godine. 

 

Ad – 6. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 26. srpnja 2016. razmatrao je 

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, te predlaže Vijeću da iste prihvati bez 

primjedbi. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključke o prihvaćanju:  

- Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2015. godinu, u tekstu 

kako ga je izradio predsjednik Uprave Društva Broj: 321-3/2016. od 13. lipnja 2016. godine, a Vijeću 

predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. srpnja 2016. godine. 

- Izvješće o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2015. 

godinu u tekstu kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 321-5/16 od 10. lipnja 2016. godine, a 

Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 14. srpnja 2016. godine. 

 - Izvješće o upravljanju i održavanju parkirališta u Gradu Pazinu za 2015. godinu u tekstu 

kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 321-4/16 od 10. lipnja 2016. godine, a Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 14. srpnja 2016. godine. 

 

U 18:20 sati u rad sjednice Vijeća uključio se vijećnik Ivan Bubić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika. 

 

Ad – 7. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 26. srpnja 2016. razmatrao je 

Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja 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 

Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2015. godinu, u tekstu 

kako ga je izradio direktor Društva Broj: 106-1/16 od 21. lipnja 2016. godine, a Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. srpnja 2016. godine. 

 

Ad – 8. 

 Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici održanoj 25. 

srpnja 2016. razmatrao je Zaključak o prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu Plana očuvanja i 

valorizacije područja sliva Pazinčice, te predlaže Vijeću da istog prihvati bez primjedbi. 
 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Projektnog zadatka za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice u tekstu kako ga je 

izradilo trgovačko društvo Bieco d.o.o. Rijeka, Broj projekta 127/16 od 11. lipnja 2016. godine a 

Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 13. srpnja 2016. godine. 

 

Ad – 9. 

 Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za kulturu su na sjednicama 26. srpnja 2016. razmatrali 

Izvještaj o radu udruga za 2015. godinu, te predlažu Vijeću da istog prihvati bez primjedbi. 

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

Izvještaja o radu udruga za 2015. godinu u tekstu kako ga je Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 

Pazina dopisom od 29. lipnja 2016. godine. 

 

Ad – 10. 

 Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za kulturu su na sjednicama 26. srpnja 2016. razmatrali 

Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva u 2015. 

godini, te predlažu Vijeću da istog prihvati bez primjedbi. 
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Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o prihvaćanju 

Izvještaja o radu Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva u 2015. 

godini u tekstu kako ga je Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 5. srpnja 2016. 

godine. 

 

Ad – 11. 

Odbor za društvene djelatnosti je na sjednici 26. srpnja 2016. razmatrao prijedlog za davanje 

Suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2016. godinu, te 

predlaže Vijeću da isto prihvati bez primjedbi. 

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

na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2016. godinu u tekstu u 

kojem ga je donijelo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Pazina  na sjednici održanoj 30. 

lipnja 2016., KLASA: 023-01/15-01/48, URBROJ: 2163/01-05-05-16-31.  

 

 

Ad – 12. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 25. srpnja 2016. i Odbor za društvene 

djelatnosti na sjednici održanoj 26. srpnja 2016. razmatrali su prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom 

tekstu. 

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

dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina. 
 

Ad – 13. 

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

zaštitu okoliša na sjednicama održanim 25. srpnja 2016. razmatrali su prijedlog Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vrh Drazeja, te predlažu Vijeću da istu 

prihvati u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o izradi Urbanističkog 

plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vrh Drazeja. 

 

Ad – 14. 

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

zaštitu okoliša na sjednicama održanim 25. srpnja 2016. razmatrali su prijedlog Odluke o izmjeni 

Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“, te predlažu Vijeću da istu 

prihvati u predloženom tekstu. 

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

izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“. 

 

Ad – 15. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 25. srpnja 2016. i Odbor za 

gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici održanoj 26. srpnja 2016. razmatrali su prijedlog Odluke o 

promjeni namjene javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu za potrebe gradnje Spojne 

ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64), te predlažu Vijeću da istu prihvati u 

predloženom tekstu. 

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

Odluku o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu za potrebe gradnje 

Spojne ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64). 

 

Ad - 16 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 25. srpnja 2016. razmatrao je 

prijedlog Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Pazina, te 

predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 
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Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 6 glasova „ZA“, 4 glasa „PROTIV“ i 3 glasa 

„SUZDRŽANA“ ne prihvaća prijedlog Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na 

području Grada Pazina. 

Temeljem rezultata glasovanja, Vijeće donosi Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga Odluke o 

organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Pazina u tekstu kako je to 

Gradskom vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom KLASA: 810-01/16-01/04, 

URBROJ: 2163/01-01-01-16-3 od 13. srpnja 2016. godine. 

 

Ad – 17. 

Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. razmatrala je prijedlog 

Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Komisije za izbor i imenovanja 

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

GRŽINIĆ iz Pazina, Stancija Pataj 68/A razriješi dužnosti zamjenika predsjednika a da se umjesto 

njega za zamjenika predsjednika Komisije imenuje DEAN VELENDERIĆ, iz Pazina, Jurja Dobrile 

7. 

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

imenovanju zamjenika predsjednika Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina. 

Ad – 18. 

Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. razmatrala prijedlog 

Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Pazina, te 

predlaže Vijeću da isto prihvati s prijedlogom da se MAJA ZIDARIĆ PILAT, iz Vižinade, Lašići 

12a razriješi dužnosti članice a da se umjesto nje za članicu Odbora imenuje STEFANIJA  

NAČINOVIĆ, iz Pazina, Katun Lundarski 57. 

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

imenovanju članice Odbora za kulturu Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19,05 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/33 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-3 

Pazin, 28. srpnja 2016. 

                      

       Predsjednik  

                         Gradskog vijeća 

                        Boris Demark, v.r. 

 

       
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K  

 

30. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 23. kolovoza 2016. godine u 

velikoj vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati. 

 

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

Boris Demark, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić, Valter Milohanić, Patricia Antolović, 

Renato Kalac, prof. i Dean Velenderić. 

Odsutni vijećnici (opravdano): dr.sc. Sandi Blagonić 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, Irenko Pilat, v.d. 

pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Maja Stranić 

Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Roberto Ladavac, voditelj 

Službe za unutarnju reviziju, Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin i 

Mirjan Rimanić, novinar „Glasa Istre“.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća, Boris Demark (dalje: predsjednik Vijeća) utvrđuje da od 15 

vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 13, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano 

odlučivanje te otvara rad sjednice. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ utvrđuje izmijenjeni dnevni red (dodaje 

se  točka 6. koja glasi „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. za provedbu 

ulaganja „Vodovodni ogranak Mali Ježenj – Veli Ježenj“) kako slijedi 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija 

građevine javne i društvene namjene – park Istarskih velikana, 3. skupine, na katastarskoj čestici k.č. 

broj 1781 (za zemljišnu knjigu k.č. broj 207/4 k.o. Pazin (Pazin)“; 

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za 

provedbu ulaganja „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih 

naselja - LINDAR „; 

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Pazin sportu d.o.o. za provedbu ulaganja na 

području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg 

nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“ u sklopu 

postojećeg Sportsko rekreacijskog centra Pazin; 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu 

ulaganja „Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na k.č. 2281/1 (za zemljišnu knjigu 

k.č. 257/5) k.o. Pazin, u Pazinu“; 

5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; 

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. za provedbu ulaganja 

„Vodovodni ogranak Mali Ježenj – Veli Ježenj“. 

 

Ad – 1. 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. kolovoza 2016. razmatrao je 

prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija građevine 

javne i društvene namjene – park Istarskih velikana, 3. skupine, na katastarskoj čestici k.č. broj 1781 

(za zemljišnu knjigu k.č. broj 207/4 k.o. Pazin (Pazin)“, te predlaže Vijeću da istu prihvati s 

prijedlogom da se u članku 7. stavku 2. umjesto riječi „Pročelnica Upravnog odjela za komunalni 

sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo“ upišu riječi „Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 

financije i proračun“. 

 



 2 

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

Odluku o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija građevine javne i 

društvene namjene – park Istarskih velikana, 3. skupine, na katastarskoj čestici k.č. broj 1781 (za 

zemljišnu knjigu k.č. broj 207/4) k.o. Pazin (Pazin)„ s time da se u članku 7. stavku 2. umjesto riječi 

„Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo“ upisuju riječi 

„Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun“. 

 

Ad - 2 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. kolovoza 2016. razmatrao je 

prijedlog Odluke o davanju suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja 

„Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja - LINDAR „ te 

predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

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

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja „Izgradnja sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja - LINDAR„. 

 

Ad – 3. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. kolovoza 2016. razmatrao je 

prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Pazin sportu d.o.o. za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i 

atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“ u sklopu postojećeg Sportsko 

rekreacijskog centra Pazin, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Izrađivač akta predlaže izmjenu Odluke kako slijedi: 

- u članku 1., stavku 1., redu sedmom brisati riječi “Izgradnja sportsko rekreacijskog centra“, 

- u članku 3., stavku 1., redu jedanaestom umjesto brojki „46m x 68m“ upisati brojke „50m x 

73 m“, 

- u članku 3., stavku 7., pod naslovom SPORTSKA ZONA I, umjesto brojki „46m x 68m“ 

upisati brojke „50m x 73 m“. 

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

Pazin sportu d.o.o. za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za 

projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog 

nogometnog igrališta“ u sklopu postojećeg Sportsko rekreacijskog centra Pazin  s time da se u članku 

1., stavku 1. brišu riječi “Izgradnja sportsko rekreacijskog centra“, u članku 3., stavku 1. umjesto 

brojki „46m x 68m“ upisuju brojke „50m x 73 m“ i stavku 7., pod naslovom SPORTSKA ZONA I, 

umjesto brojki „46m x 68m“ upisuju brojke „50m x 73 m“. 

 

Ad – 4. 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. kolovoza 2016. razmatrao je 

prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja 

„Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na k.č. 2281/1 (za zemljišnu knjigu k.č. 

257/5) k.o. Pazin, u Pazinu“, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

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

Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića „Olga 

Ban“ Pazin na k.č. 2281/1 (za zemljišnu knjigu k.č. 257/5) k.o. Pazin, u Pazinu“. 

 

Ad – 5. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 23. kolovoza 2016. razmatrao je 

prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, te predlaže 

Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o osnivanju prava 

građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. 
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Ad – 6. 

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

Istarskom vodovodu d.o.o. za provedbu ulaganja „Vodovodni ogranak Mali Ježenj – Veli Ježenj“. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 18,45 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/43 

URBROJ: 2163/01-03-02-16-5 

Pazin, 23. kolovoza 2016. 

                      

       Predsjednik  

                         Gradskog vijeća 

                        Boris Demark, v.r. 

 

       

 



 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K  

 

32. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 26. rujna 2016. godine u 

velikoj vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Žgrablić, Dean Velenderić, Boris Demark, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić, Renato 

Kalac, prof. 

Odsutni vijećnici (opravdano): Patricia Antolović i Valter Milohanić.  

Odsutni vijećnici (neopravdano): dr.sc. Sandi Blagonić.  

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

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

Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Maja 

Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Vinko Stihović, 

predsjednik HSU-a Pazin. 

 

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 bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ utvrđuje 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za 

provedbu ulaganja„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja -  

LINDAR „. 

 

 

Ad – 1. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 26. rujna 2016. razmatrao je prijedlog 

Odluke o davanju suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja  „Sustav 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja -  LINDAR „ te predlaže Vijeću da 

istu prihvati u predloženom tekstu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi Odluku o davanju suglasnosti 

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja „Sustav odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda za 3. grupu malih naselja -  LINDAR „. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19,10 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/46 

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

Pazin, 26. rujna 2016. 

                      

      Predsjednik  

                        Gradskog vijeća 

                       Boris Demark, v.r. 

 

 

 

 


