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9. SJEDNICA
održana 08. svibnja 2014. godine

Pula, 08. svibnja 2014. godine
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SKRAĆENIZAPISNIK
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule,
održana 08. svibnja 2014. godine (četvrtak)
u Komunalnoj palači , Pula, Forum 1

Sjednicu je u 17,00 sati otvorio ROBERT CVEK, predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule (IDSHNS-ZELENI), koji je sjednici predsjedavao. Obavještava da su vijećnici Janko Žužić i Danijel
Ferić, opravdali izostanak sa današnje sjednice.
PRISUTNI – ODSUTNI
R.br. VIJEĆNIK
VALTER BOLJUNČIĆ
1.
ELENA GATTONI- STEPANOV
2.
ALEN DAMIJANIĆ
3.
MARKO MARTINČIĆ
4.
DIANA KUKIĆ DASKO
5.
GORDANA FERENČIĆ
6.
ARDEMIO ZIMOLO
7.
ROBERT CVEK
8.
BRUNA JOVANOVIĆ
9.
VIKTOR LAZARIĆ
10.
JADRANKA ČERNJUL
11.
REDŽEP RAIMOVIĆ
12.
GORDANA PETERŠIĆ
13.
LUKA BLAGOVIĆ
14.
DANIJEL FERIĆ
15.
16.

RADENKO OGNJENOVIĆ

17.

VERA RADOLOVIĆ

18.

IVAN LASIĆ

19.

ELENA VIAN

20.

ROBERTO FABRIS

21.

DEJAN JANKOVIĆ

22.
23.
24.
25.

BRUNO NEFAT
MAURICIO LICUL
ZRINKO KAJFEŠ
JANKO ŽUŽIĆ

LISTA
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
IDS-HNS-ZELENI
SDP-HSU-SDSS-HSLSSDA HRVATSKE
SDP-HSU-SDSS-HSLSSDA HRVATSKE
SDP-HSU-SDSS-HSLSSDA HRVATSKE
SDP-HSU-SDSS-HSLSSDA HRVATSKE
SDP-HSU-SDSS-HSLSSDA HRVATSKE
SDP-HSU-SDSS-HSLSSDA HRVATSKE
SDP-HSU-SDSS-HSLSSDA HRVATSKE
LADONJA
LADONJA
HDZ-HDS
HDZ-HDS

PRIMJEDBE
B.Miletić-mir.mandata

Peña Grbin-ostavka, Odsutan
Radovan Cvek-mirovanje
mandata
Prisutna od točke 3. dn.reda

Mirjana Galo-mir. mandata

Odsutan
Odsutan

IZVRŠENOM PROZIVKOM I UVIDOM U EVIDENCIJSKE LISTIĆE, konstatira da je
prisutan 21 od ukupno 25 vijećnika, te da GV može pravovaljano odlučivati, a nakon dolaska Vere
Radolović tijekom 3. točke dnevnog reda prisutno je 22 vijećnika.
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OSTALI PRISUTNI:
LOVORKA HAJDIĆ GOLJA, pomoćnica pročelnika Ureda Grada Pule,
EVA BARBIR, voditelj Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
IVAN KLARIĆ, deb. stenograf, voditelj zapisnika,
ALEKSANDAR MATIĆ, pročelnik Ureda Grada Pule,
LEONARD POROPAT, Protokol Grada Pule,
DAMIR PRHAT, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu,
VESNA SAJIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu,
JASMINA NINA KAMBER, pročelnica Upravnog odjela za kulturu,
ELVIRA KRIZMANIĆ-MARJANOVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
NIKOLINA RADULOVIĆ, Pročelnica Službe za unitarnju reviziju
GORDANA LANČA, pročelnica Službe za zastupanje Grada Pule,
GIORDANO SKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela za prostorno ureñenje,
LORIS MOŠNJA, INGRID BULIAN, TONKA KOMŠO, GABRIJELA LOVRIĆ-CUKON,
predstavnice Upravnog odjela za prostorno ureñenje
JASMINKA PEHARDA DOBLANOVIĆ I BORIS PETRONIJEVIĆ, predstavnici Urbis 72
DEAN KOCIJANČIĆ, direktor JTP Plinara d.o.o. Pula,
IGOR ŠKATAR, direktor JTP Pulaprometa d.o.o. Pula,
predstavnik JTP Luka Pula d.o.o. Pula,
RENATO PERC, direktor JTP TRŽNICA, Pula,
DEAN STARČIĆ, direktor JTP Vodovod Pula,
BRANISLAV BOJANIĆ, direktor JTP Pula Parking Pula,
DRAGO GLUMAC, direktor JTP Castrum 97 d.o.o. Pula,
VESNA DUKIĆ, direktorica JTP Kaštijun d.o.o. Pula,
DARKO BURŠIĆ, direktor JTP Monte Giro d.o.o. Pula,
IGOR VLAŠIĆ, predstavnik JTP Pula Herculanea d.o.o.
NELA NAČINOVIĆ, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
MARIZA KOVAČEVIĆ, ravnateljica Dječji vrtići Pula,
GORDANA JEROMELA–KAIĆ, ravnateljica INK–Gradsko kazalište Pula,
ERIK LUKŠIĆ, ravnatelj JU Pula Sport
TAMARA BRUSSICH, ravnateljica DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola,
ALEKSEJ MIŠAN, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Pula,
GORDANA RESTOVIĆ, ravnateljica JU Pula Film Festival,
MILAN SEAD-SOLDATIĆ, predsjednik Saveza sportova Grada Pule
BRANKO ULEŽIĆ, tajnik Saveza sportova Grada Pule
ANTON PLETIKOS, tajnik Zajednice tehničke kulture Pula
KLAUDIO KARLOVIĆ, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula

POZDRAVLJAM:
- GRADONAČELNIKA GRADA PULE , gosp. Borisa Miletića
- ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA gosp. Fabrizia Radina
- PROČELNIKE upravnih tijela Grada
- DIREKTORE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
- RAVNATELJE JAVNIH USTANOVA
- predstavnike MEDIJA,
- gñicu Lorenu Benčić – simultanog prevoditelja na znakovni jezik
- i ostale GOSTE
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Prije prelaska na utvrñivanje dnevnog reda, predsjednik izvještava da su interes za ovu
sjednicu iskazali predstavnici političkih stranaka i grañanskih inicijativa koji su se obratili s
molbom da prisustvuju sjednici, te ih takoñer pozdravlja.
Za ovu sjednicu omogućeno je mjesto i prisutnost:
- predstavniku Hrvatskih laburista–Stranka rada, Ogranak Pula, gosp. Dariju Benčiću
- predstavnicima Inicijative grañana „Volim Pulu–za Muzil“, gosp. Nenadu Popoviću i gñi.
Marti Baradić
Molim prisutne goste, koji mogu pratiti rad sjednice Gradskog vijeća ali bez mogućnosti uzimanja
učešća u raspravi i obraćanja vijećnicima, da se pridržavaju odredbi Poslovnika Gradskog vijeća
Koristim priliku da nas sve zajedno podsjetim da je Gradsko vijeće predstavničko tijelo svih
grañana Pule i da ćemo kao i uvijek do sada uvažavati načela demokracije, tolerancije i uvažavanja
različitih mišljenja i stavova, ali uz poštivanje reda i nesmetanog rada sjednice.
Radi vašeg znanja dozvolite da citiram pojedine odredbe članka 96. Poslovnika, kojim je utvrñena
javnost rada Vijeća te tko može sudjelovati u radu Vijeća:
„Poslovnikom je odreñeno da su sjednice Gradskog vijeća javne. Predstavnici tijela mjesne
samouprave, udruga grañana, vijeća nacionalnih manjina, grañani i predstavnici medija mogu pratiti
rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice. Pismeni zahtjev za prisustvo upućuje
se predsjedniku Gradskog vijeća, a ako je broj osoba koje sudjeluju i prate rad Gradskog vijeća veći
od broja raspoloživih mjesta u vijećnici, predsjednik Gradskog vijeća može ograničiti broj osoba
koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.“
Slijedom navedenog upozoravam da, ukoliko se bude ometao rad i tijek sjednice te ako se ne
pridržavate Poslovnika, da ću biti prisiljen odrediti mjeru udaljavanja sa sjednice, kao što je to bio
slučaj na 25. i 35 sjednici Gradskog vijeća prethodnog mandata.
Zahvaljujem na razumijevanju.

PRELAZI SE NA UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA:
Prvi poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća s materijalima, dostavljen je vijećnicima dana 02.
svibnja 2014. godine.
Dana 06. svibnja 2014.godine dostavljena vam je dopuna dnevnog reda tj. novi dnevni red.
Materijali su vijećnicima dostupni elektronskim putem na tabletu, na kojem se nalazi:
- Poziv i prijedlozi akata za 9. sjednicu,
- Amandmani vijećnika Bruna Nefata podneseni na prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i
dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Pule i na prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
-Amandmani vijećnika Mauricija Licula podneseni na prijedlog Odluke o donošenju
Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Pule i na prijedlog Odluke o donošenju Izmjena
i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
- Izvješća o radu radnih tijela Gradskog vijeća,
Prijedlozi akata i materijali takoñer se nalaze na web stranici Grada Pule.
Budući u pogledu dnevnog reda nije bilo primjedbi niti zahtjeva za izmjenu i dopunu,
predsjednik stavlja na glasanje dnevni red 9. sjednice Gradskog vijeća od 06. svibnja 2014. godine,
sa 12 točaka, te nakon glasanja utvrñuje da je

4

Vijeće sa 21 glasom «ZA», bez glasova «PROTIV» za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada
Pule utvrdilo slijedeći
DNEVNIRED
Vijećnička pitanja
Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća od 15.04.2014. godine
Donošenje:
a) Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Pule
b) Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu za:
a) Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
b) Gradska knjižnica i čitaonica Pula
c) Javna ustanova Pula Film Festival
d) Dječji vrtić Pula
e) Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
f) Pučko otvoreno učilište Pula
g) Javna ustanova Pula Sport
h) Savez sportova Grada Pule
i) Zajednica tehničke kulture Pula
j) Javna vatrogasna postrojba Pula
5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada
Pule za 2013. godinu
8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića Pula
9. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pula
10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
11. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog
kazališta – Gradskog kazališta Pula
12. Donošenje Odluke o davanju na korištenje otoka Veruda društvu Fratarski d.o.o.

1.
2.
3.

AD - 1.

VIJEĆNIČKA PITANJA

Na prošloj 8. sjednici nisu stigli postaviti vijećnička pitanja vijećnici koji na 9. sjednici
imaju prednost: Bruno Nefat, Bruna Jovanović, Ivan Lasić, Roberto Fabris, Danijel Ferić, Dejan
Janković,
BRUNO NEFAT:
Poštovani vijećnici
Ja bih imao dva pitanja. Jedno je pitanje direktoru TD «Pula Promet».
Prvo pitanje.
Naime, interesira me da li je uopće tijekom realizacije projekta ureñenja Rive bilo ikad
govora ili traženo od TD da napravi plan ili projekt uvoñenja autobusnih linija na Rivu i ako ima
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potrebe da se u to uključi i gospodin Damir Prhat, kao pročelnik nadležnog Upravnog odjela za
komunalnu izgradnju i imovinu.
Drugo pitanje postavljam gospodinu Gradonačelniku.
Neke turističke općine u našem okruženju su već u potpunosti provele postupak dodjele
koncesije, koncesijskog odobrenja za ovu godinu. Ljudi koji su krenuli u taj posao su već imali
dovoljno vremena od 4. mjeseca da se pripreme za sezonu dok meñutim za područje Grada Pule,
koliko znam i za područje Vodnjana, ti postupci još nisu provedeni, a već smo u petom mjesecu, pa
bih molio obrazloženje zašto to još uvijek nije provedeno i zašto se ljudima koji bi se eventualno
kandidirali za koncesiju ostavlja tako malo vremena.
Evo, to su dva moja pitanja.
ROBERT CVEK:
Gospodine Škataru, vi ste rekli da ćete pismeno odgovoriti na pitanje.
Slijedeće pitanje postavlja vijećnica Bruna Jovanović.
BRUNA JOVANOVIĆ:
Odustajem od postavljanja pitanja.
ROBERT CVE K:
Slijedeće pitanje postavlja vijećnik Ivan Lasić.
IVAN LASIĆ:
Dobar dan svima.
Prvo pitanje imam za gospodina Gradonačelnika..
Obratila mi se grupa grañana s područja oko „Žute škole“, koji inače Pula Parkingu plaćaju
mjesečno, odnosno šestomjesečno i godišnje karte za parkiranje. Imaju problem zato što ta zona za
koju oni plaćaju karte najčešće bude popunjena. Postavili su pitanje postoji li mogućnost da se
pomogne da imaju pravo parkirati u drugoj zoni obzirom da ipak plaćaju parkirno mjesto koje
mjesečno ne mogu koristiti, pa bih zamolio gospodina Gradonačelnika da ovdje još nešto dopuni.
Obraćali su se resornom gradskom upravnom odjelu ako im može pomoći to provesti, pa bih molio
gospodina Gradonačelnika da mi pokuša dati odgovor na to pitanje. Odgovor bih molio pismeno da
mogu grupi grañana to proslijediti.
Drugo pitanje takoñer postavljam gospodinu Gradonačelniku.
Pročitali smo svi da, nakon što su anketirani grañani o prometovanju na Rivi, da su se
grañani odazvali, odnosno su anketirani u velikom broju. Sam gospodin Gradonačelnik je to izjavio
u svojim intervjujima, pa me zanima kada se planira to provesti u djelo obzirom da sadašnja
situacija prometovanja još dodatno otežava promet, jer je zatvorena ulica radi čišćenja kanala
Pragrande, pa bi bilo jako dobro kada bi se to uskoro riješio, jer bi se pojednostavilo prometovanje
po gradu. Hvala lijepa.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Lasiću.
Gospodin Gradonačelnik će na postavljeno pitanje odgovoriti pismeno.
Slijedeće pitanje postavlja vijećnik Roberto Fabris.
ROBERTO FABRIS:
Lijep pozdrav svima.
Imam dva pitanja.
Prvo moje pitanje upućujem gospodinu Gradonačelniku Grada Pule Borisu Miletiću.
Pitanje se odnosi na zahtjev Društva osoba s tjelesnim invaliditetom podružnice Pula s kojim
su, kako mi je poznato upoznati svi vijećnici, a to je zahtjev Podružnice za korištenjem prostora
mjesnih odbora jednom mjesečno bez naknade. S obzirom da Podružnica broji 283 člana i svoj rad
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zbog karakterističnosti članstva organizira kroz 10 odbora Podružnice, koji su teritorijalno vezani
uz Mjesne odbore, Odbori se formiraju kada se na istom području ima najmanje 10 članova, a
maksimalno 25 članova. Društvo je u svom planu rada za 2014. godinu planiralo rad po odborima te
su u skladu s time uputili zamolbe predsjednicima mjesnih odbora sa zahtjevom za korištenje
prostora jednom mjesečno u popodnevnim satima.
Na dostavljenu molbu niti jedan predsjednik mjesnog odbora nije odgovorio već je odgovor
došao od Upravnog odjela za financije i opću upravu u kojem se poziva na Odluku grada o uporabi
poslovnih prostora mjesne uprave i to na članak 7. i 8. koji govori da prostore mogu dobiti i udruge
s registriranim sjedištem na području mjesnog odbora za ostvarivanje svog programa rada, te se
navodi da je Društvo dobilo svoje prostore u sklopu Društvenog centra Karlo Rojc, i da se ne može
odobriti redovna klupska aktivnost u prostoru mjesnog odbora, jer bi to otvorilo i pitanje čišćenja
prostora i slično.
S obzirom da su članovi Društva i osobe koje se vrlo rijetko ili gotovo nikako ne uključuju u
bilo kake socijalne aktivnosti uslijed slabije pokretljivosti, a posebice koji imaju prebivalište na
području udaljenijih mjesnih odbora, kao što su Štinjan, Veli Vrh i Busoler, mjesni odbori su im
nešto što im se nalazi u blizini i ne trebaju im nikakvi posebni prijevozi i organizacije da bi se
družili sa svojim članstvom.
Gospodine Gradonačelniče, moje pitanje možete shvatiti i kao zamolbu da se Društvu osoba
s tjelesnim invaliditetom ipak odobri korištenje prostora sukladno njihovoj zamolbi, jer to su osobe
koje su naši sugrañani, susjedi i prijatelji i kojima jedna ovakva aktivnost puno znači i donosi do
izbjegavanja usamljenosti.
Moje drugo pitanje upućujem pročelniku Upravnog odjela za komunalnu aktivnost i
imovinu Damiru Prhatu, a tiče se mog pitanja postavljenog na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule,
a u svezi sa Lungomare, gdje ste mi obećali da će se izvršiti sanacija šetališta Lungomare baš radi
mogućnosti pristupa osobama sa invaliditetom. Započela je turistička sezona, da li se što napravilo
na Lungomare. Koliko ja znam ništa nije napravljeno i dali će se nešto raditi ove godine. Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Robertu Fabrisu.
Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Dobar dan svima, buon giorno a tutti.
Ja sam upoznat s ovom inicijativom. Zamolio sam predstavnike mjesnih odbora da se tom
zahtjevu udovolji. No, meñutim, ukoliko će biti potrebno izmijeniti odreñeni Pravilnik kako bi se to
omogućilo to će biti moja inicijativa. Držim da bi te prostore trebalo više koristiti. Prihvaćam vaš
zahtjev i nadam se da ćemo u što skorijem roku uspjeti njemu i udovoljiti.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Gradonačelniku.
Gospodine Fabris imate riječ.
ROBERTO FABRIS:
Hvala gospodinu Gradonačelniku.
Vjerujte mi da za te osobe puno znači pružanje te mogućnosti korištenja prostora za
druženje. To nije parting. Te vježbe i to druženje u njihovom životu je jedna velika pomoć.
Za sada još jednom hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Robertu Fabrisu.
Slijedeće pitanje postavlja vijećnik Dejan Janković.
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Na prvo pitanje pismeno će vam odgovoriti gospodin Prhat.
DEJAN JANKOVIĆ.
Dobar večer svima.
Ja bih imao jedno pitanje za pročelnicu Upravnog odbora za financije i opću upravu za
gospoñu Vesnu Sajić.
24. listopada 2013. godine pismeno sam vam dostavio upit o radu Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Pule te tražio da mi se dostave financijski izvještaji sa svim računima, nalozima za
isplatu, izvodima iz FINE za Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule, koordinacije srpskih
institucija i za Klub Srba.
To sam tražio na zahtjev dijela vijećnika i mene osobno, koji nisu nikada bili pozvani na
sjednice niti su učestvovali u donošenju bilo kakvih odluka o radu Vijeća, financijskoj konstrukciji i
izvještajima. Sumnjamo u nezakoniti rad i samovolju predsjednika Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Pule Miloša Bajića, a uz podršku lokalne uprave, kojega se na prijedlog gospodina
Gradonačelnika imenovalo kao vanjskog suradnika u Komisiju za dodjelu priznanja Grada Pule
zaslužnim grañanima. Kako drugačije protumačiti odluke Upravnog odjela za financije i opću
upravu koji ni do danas nije poslao tražene dokumente uz obrazloženje, citiram, «Budući da se
pokazalo da se u vezi s vašim zahtjevom moramo dodatno konsultirati danas dopis neće biti
spreman, to je prioritet, nastojati ću to obaviti hitno i onda vas obavijestiti. Dovoljno ste čekali. S
poštovanjem» To mi je poslao gospodin Labninac 23.03.2014. godine.
Napominjem da sam zatraženu dokumentaciju, bez obzira na moj raniji zahtjev, dodatno
potpisao novi zahtjev i konačno sa 28. ožujka 2014. godine dobio obavijest da za Klub Srba nemaju
nikakvu dokumentaciju o voñenju bilo kakvih financijskih radnji, a za Vijeće srpske nacionalne
manjine Grada Pule niste mi dali nikakvo obrazloženje. Dali ste mi obrazloženje da za Klub Srba
nemate nikakve podatke što demantira dopis koji ste nam poslali 12. prosinca 2013. godine gdje
navodite da je za Klub Srba za 2012. godinu planirano 9.500,00 kuna, a sredstva su isplaćena
sukladno članku 21. Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti Grada Pule, za tiskanje informativnog
glasila Kluba Srba Istarske županije, doček pravoslavnog Sv. Nikole 19. prosinca 2011. godine, a
Klub Srba koliko sam ja upoznat do dana kada sam dobio dopis 12.02.2013. godine nije dostavilo
polugodišnje ni godišnji izvještaj o realizaciji planiranih programa, a nemam informaciju ni da je
zbog neizvršenja programa vratio sredstva.
Pitam se koja je informacija koju ste mi poslali točna i zašto do danas nisam dobio sve
tražene informacije i kada ću ih konačno dobiti.
Kao što i sami znate radi se o novcima poreznih obveznika, sve informacije, sve vrste
informacija moraju biti dostupne grañanima, da ne spominjem Zakon o pravnoj dostupnosti
informacijama. Zahvaljujem.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Jankoviću. Pročelnica Vesna Sajić će vam pismeno odgovoriti.
Da li se još netko javlja za riječ koji na prošloj sjednici ostali bez prilike da postave pitanje,
gospodin Licul, Ognjenović i gospoña Vian.
Gospodine Licul izvolite, imate riječ.
MAURICIO LICUL:
Dobar večer svima.
Ja imam jedno pitanje za Gradonačelnika.
Na početku ste pročitali imena osoba kojima je dopušteno danas prisustvovati sjenici. Meñu
njima je isto tako i gospodin Nenad Popović, koji je predsjednik Istarskog ogranka srpskih pisaca,
kao službena osoba, izaslanik od Inicijative grañana koji su ovdje ispred javnosti koje čujete.
Obzirom da ste pročitali neke dijelove Poslovnika na osnovu kojih se ne mogu obratiti,
meñutim, ja bih molio Gradonačelnika da mi kaže on, obzirom da on to može promijeniti, da li je
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moguće i da li ćete dopustiti toj osobi, obzirom da predstavlja Inicijativu, da se danas prije glasanja
o GUP-u i Prostornom planu obrati ovom Vijeću.
Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Mauricio Liculu.
Riječ ima gospodin Gradonačelnik.
BORIS MILETIĆ:
Gradonačelnik je samo predstavnik izvršne vlasti. Vijećem predsjedava predsjednik Vijeća.
Vjerujem da nakon toliko godina u Vijeću biste to trebali znati. Ja jedino mogu se ispričati
vijećnicima što možda nisu najbolji uvjeti rada zbog buke. Meñutim, obzirom da je Inicijativa od
Grada tražila zauzimanje javnih površina za postaviti štandove za prikupljanje potpisa za koncert na
Portarati, za prosvjed na Forumu, unatoč tome što je danas sjednica Gradskog vijeća, ja sam sve te
zahtjeve uvažio, jer smatram da živimo u demokratsko vrijeme, da svatko ima pravo reći to misli.
Prema tome moja isprika što možda uvjeti rada nisu najidealniji, ali Bože moj, ljudi imaju pravo
reći što misle, a vjerujem da je Grad Pula nadaleko poznat upravo po svojoj demokratičnosti.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Gradonačelniku.
Gospodine Licul imate riječ.
MAURICIO LICUL:
Evo, samo kratko.
Obzirom da se pozivate na demokratičnost i s obzirom da ste omogućili tim ljudima koncert
itd., mislim da vi kao predstavnik izvršne vlasti i s obzirom na vašoj koaliciji koja je na vlasti,
mogli biste se još malo potrudili kanalizirati vlast tih ljudi i da su odluke ovog tijela odluke svih
grañana, odnosno kako je rekao vaš kolega gospodin Cvek ovog Vijeća koje predstavlja sve
grañane grada Pule. Hvala.
ROBERT VEK:
Zahvaljujem gospodinu Mauriciu Liculu.
Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Je, u pravu ste, i treba slušati sve grañane Grada Pule.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Gradonačelniku.
Slijedeće pitanje postavlja gospodin Radenko Ognjenović.
RADENKO OGNJENOVIĆ
Dobar dan svima.
Kao prvo osvrnuo bih se na ovo što je rekao gospodin Miletić da uvjeti nisu definirani,
uvjeti tu takvi, ok, moramo poslušati i malo buke.
Imao bih pitanje za Gradonačelnika Grada Pule.
Da li imate saznanja da se sa strane budućeg investitora lučice Delfin vrše neke
neprimjerene radnje da se sportskom ribolovnom društvu «Delfin» uskraćuje koncesija za njihovu
aktivnost». Molio bih odgovor u usmenom ili pismenom obliku.
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ROBERT CVEK:
Imate samo jedno pitanje.
Zahvaljujem gospodinu Radenku Ognjenoviću.
BORIS MILETIĆ:
Nemam odgovora.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Gradonačelniku,
Slijedeće pitanje postavlja gospoña Elena Vian.
ELENA VIAN:
Dobar dan svima, buon giorno a tutti.
Ima dva pitanja. Jedno i drugo pitanje upućujem Gradonačelniku Grada Pule.
Prvo pitanje dostavljeno mi je e-mailom, kao i ostalim vijećnicima od jedne osobe s
invaliditetom koja kaže da nema pristup moru na Stoji, kako je Arenaturist ogradio tamo ogradu i 2
i pol metara visok zid, te je ta osoba s ivaliditeom, mogu imenom i prezimenom reći tko, gospodin
Vladimir Molnar, spriječen i već mjesecima pokušava doći u kontakt sa Gradonačelnikom, ali nije
mogao doći do nekog odgovora, te postavljam to pitanje Gradonačelniku.
A drugo pitanje isto našem Gradonačelniku je vezano za ove ljude tu vani koji su se okupili.
Mene zanima zašto su naši Puležani došli do te mjere da pjevaju «Adio Pola» ispred Gradske
vijećnice.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospoñi Eleni Vian.
Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Ja komuniciram sa gospodinom Molnarom, čak štoviše pozvao sam ga u moj ured na kavu
kako bismo porazgovarali, a znam i upoznat sam da se ovdje upravo radi kako bi se navedena
ograda uklonila. Prema tome itekako vodimo računa o tome. I kao što ste sami rekli jedan dio
grañana je ovdje. Oni imaju pravo na svoje mišljenje. Meñutim, Pula ima gotovo 60.000 stanovnika
i moramo voditi računa o svih 60.000 stanovnika. Hvala vam.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Gradonačelniku.
Gospoño Vian izvolite, imate riječ.
ELENA VIAN:
Evo, htjela bih samo reći da ne vjerujem da komunicirate sa gospodinom Molnarom ako je
pismeno napisano Vijeću da 9 mjeseci nije došlo do odgovora od vas, te kao osoba s invaliditetom i
sa srčanom manom ima poteškoća doći do ovdje.
Isto tako to što ste rekli da Grad ima 60.000 stanovnika stoji, ali kada Puležani imaju
potrebu da pjevaju ispred Gradske vijećnice «Adio Pola», ja to smatram malo zabrinjavajuće.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospoñi Eleni Vian.
Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate riječ.
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BORIS MILETIĆ:
Žao mi je što ne vjerujete, ali evo, u tijeku ove sjednice Gradskog vijeća biti ću slobodan
isprintati našu pressicu pa ćete se moći uvjeriti da ipak govorim istinu. I razumijem, da, dio grañana
prosvjeduje, ali znate niti Vlada ne daje ostavku ako jedan dio grañana doñe na Markov trg.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Gradonačelniku.
Svi vijećnici koji su željeli postaviti pitanje su ga postavili.

AD - 2

USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA SA 8. SJEDNICE
GRADSKOG VIJEĆA OD 15.04.2014.

Vijeće je bez primjedbi sa 21 glasom ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH»
glasova, usvojilo
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 15.04.2014. godine
AD 3. DONOŠENJE:
a) Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Pule
b) Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje o prijedlogu akta i o zaprimljenim amandmanima, na koje je
predlagatelj dao negativno mišljenje, je dao GIORDANO ŠKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela za
prostorno ureñenje.
U ime Kluba vijećnika SDP-e vijećnica Elena Vian je zatražila 5 minutnu pauzu radi
konsultacije Kluba vijećnika SDP-ea.
Predsjednik ROBERT CVEK, odreñuje pauzu u trajanju od 5 minuta.

PAUZA OD 17,40 – 17,45 SATI

U nastavku vijećnici BRUNO NEFAT i MAURICIO LICUL, obrazlažu svoje amandmane
na prijedloge planova pod točkom a) i b).
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.
Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.
Odbor za prostorno ureñenje, predsjednik: Bruno Nefat,
3.
Odbor za razvoj, predsjednik: Zrinko Kajfeš, vijećnici su dobili na klupe.
U raspravi su sudjelovali: VERA RADOLOVIĆ, u ime Kluba vijećnika SDP-ea, koja je
pročitala pismo Danijela Ferića, predsjednika zajedničkog Kluba vijećnika SDP-HSU-SDSS, koji je
spriječen doći na sjednicu, kao i u svoje ime, te na kraju predlaže da se točke AD – 3 a) i b) skinu s
dnevnog reda, ukoliko se to ne prihvaća da se o tim točkama glasa tajno.
Zatim su u raspravi sudjelovali: MARKO MARTINČIĆ , u ime Kluba vijećnika IDS-HNSZELENI, u pojedinačnoj raspravi su sudjelovali: MAURICIO LICUL, ELENA VIAN, RADENKO
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OGNJENOVIĆ, MAURICIO LICUL, replika, BRUNO NEFAT, IVAN LASIĆ, MAURICIO
LICUL, VERA RADOLOVIĆ, ROBERTO FABRIS, MARKO MARTINČIĆ, koji je zatražio da se
u zapisnik unese dio u kojem je upotrijebio riječ «ardit», a ne «bandit», kako je netko iz Vijećnice
prenio prisutnima na Forumu.
(M. Martinčić: «Drugo, GUP nije biblija. Gospodo, zapamtite da to nije biblija, nego jednostavno to
su dokumenti koji su uvijek bili dostupni ovome Vijeću, koji su bili dostupni svakoj vlasti i oni
prema potrebi trenutka države, trenutka društva, jasno je da ih može mijenjati. Mi se ovdje
konfrontiramo kao da smo jedni drugima neprijatelji. Kaže se, Muzil je naš. Ma tko sam ja, što sam
ja, što ja manje volim ovaj grad, ovaj Muzil, nego od ovih ardita ovdje na trgu?. Ja isto volim taj
grad, roñen sam u njemu, razvijam se u njemu svojim radom i sve skupa i jasno da promišljam i ja
na to. Pa ne može mene učiti netko i oduzeti mi sposobnost vlastite prosudbe. Zašto bi mi netko to
oduzeo. Ja ne oduzimam nikome. Ja u vlastitoj prosudbi podržavam ovu inicijativu, ali da mi netko
reče volim Pulu više nego što je volite vi ili ćete izdati svoja načela, izdati ćete ne znam što, po
kojoj logici ću ih izdati. Ja želim isto onoliko dobra koliko vole i ovi ljudi, bez obzira od kuda su
došli. Da li sam ja tu alohtoni, autohtoni ili koji, ne briga me, vjerujte mi da me ne briga, svi su mi
dragi oni koji rade i koji žele raditi na dobrobit ovoga grada».
«M.Martinčć: «Htio bih jednu malu intervenciju. Ovaj gospodin što javlja ovo vani iz ovoga Vijeća,
mislim da javlja dosta nekorektno. Naime, u mome izlaganju ja nisam rekao da su ovo «banditi»,
nego da su «arditi». Ako se ne zna pojam ardita, što je ardit i što to znači, to je velika, velika,
razlika od bandita, jer ja ne mislim da mi ovdje imamo posla sa banditima. I ovo vani što nas
optužuju to je ono kada nekome dozvolimo da doñe i odavdje vrši direktan prijenos, jedan
nekorektan prijenos. Imam pravo da se ljutim, jer ne želim da mene netko na cesti lovi da sam rekao
nekome «bandit», rekao sam «ardit»; u nastavku BRUNO NEFAT, MARKO MARTINČIĆ,
replika, DEJAN JANKOVIĆ, BORIS MILETIĆ, odgovori na postavljena pitanja i dopunsko
obrazloženje.
U nastavku predsjednik ROBERT CVEK, poziva vijećnike Bruna Nefata i Mauricija Licula
da se izjasne da li ostaju kod svojih amandmana, te se izjašnjavaju da ne povlače svoje amandmane.
Zatim, predsjednik najprije daje na glasanje prijedlog vijećnice Vere Radolović da se za
točku 3. a) i b) glasa tajno. Nakon glasanja utvrñuje da je od 22 prisutna vijećnika
Vijeće glasalo sa 8 glasova „ZA“ prijedlog vijećnice Vere Radolović, pa prijedlog nije
prihvaćen.
Zatim daje na glasanje Amandman vijećnika Bruna Nefata sadržan u tri točke, na prijedlog
Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Pule, te nakon glasanja
utvrñuje da je „ZA“ Amandman glasalo 8 vijećnika pa je Amandmn ODBIJEN.
Zatim daje na glasanje Amandman vijećnika Mauricia Licula na prijedlog Odluke o
donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Pule, te nakon glasanja
utvrñuje da je „ZA“ Amandman glasalo 8 vijećnika pa je Amandmn ODBIJEN.
Nakon toga daje na glasanje točku 3.a) te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 14 glasova «ZA», 8 glasova «PROTIV» i bez «SUZDRANIH» glasova, donijelo
pod točkom
AD - 3 a)
ODLUKU
o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Pule
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Prelazi se na glasanje o amandmanima na točku 3.b)
Predsjednik daje na glasanje Amandman vijećnika Mauricia Licula sadržan u dvije točke, na
prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, te
nakon glasanja
utvrñuje da je „ZA“ Amandman glasalo 8 vijećnika pa je Amandmn ODBIJEN.
Predsjednik daje na glasanje Amandman vijećnika Bruna Nefata na prijedlog Odluke o
donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, te nakon glasanja
utvrñuje da je „ZA“ Amandman glasalo 8 vijećnika pa je Amandmn ODBIJEN.
Zatim daje na glasanje točku 3.b.) Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana Grada Pule, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 14 glasova «ZA», 8 glasova «PROTIV» i bez «SUZDRANIH» glasova, donijelo
pod točkom
AD - 3 b)
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

- PAUZA OD 19,00 DO 19,15 SATI –

AD. 4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU
ZA 2013.GODINU za:
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Javna ustanova Pula Film Festival
Dječji vrtić Pula
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
Pučko otvoreno učilište Pula
Javna ustanova Pula Sport
Savez sportova Grada Pule
Zajednica tehničke kulture Pula
Javna vatrogasna postrojba Pula

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić
Uvodno obrazloženje za točku AD–4 a.), b.) i c.) dala je pročelnica Upravnog odjela za
Kulturu JASMINA NINA KAMBER; za točke AD–4 d.), e.), f.), g.), h.), i.), ELVIRA
KRIZMANIĆ, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, te za točku 4.j) VESNA SAJIĆ,
pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbora za društvene djelatnosti, predsjednica: Gordana Ferenčić,
3. Odbora za plan i financije, potpredsjednica: Gordana Peteršić.
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U raspravi su sudjelovali:GORDANA PETERŠIĆ, u ime Kluba vijećnika IDS-HNS-ZELENI, te
kao zamjenica predsjednika Odbora za plan i financije; pojedinačnoj raspravi: VALTER
BOLJUNČIĆ, JADRANKA ČERNJUL, LUKA BLAGOVIĆ, GORDANA FERENČIĆ:
Predsjednik ROBERT CVEK, utvrñuje da je na sjednici prisutno 14 vijećnika, jer su
vijećnici oporbe napustili Vijećnicu.
Daje odvojeno na glasanje točku 4.a) do j), te nakon glasannja utvrñuje da je Vijeće
pojedinačno sa 14 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo:
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu za:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

AD - 5

Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Javna ustanova Pula Film Festival
Dječji vrtić Pula
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
Pučko otvoreno učilište Pula
Javna ustanova Pula Sport
Savez sportova Grada Pule
Zajednica tehničke kulture Pula
Javna vatrogasna postrojba Pula

DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2013. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačlnik Grada Pule Boris Miletić.Uvodno
obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu VESNA SAJIĆ.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.
Odbora za statut i druga opća akta, predsjednik: Marko Martinčić,
2.
Odbora za plan i financije, potpredsjednica Gordana Peteršić, vijećnici su dobili na klupe.
U raspravi je sudjelovala DIANA KUKIĆ DASKO, u ime Kluba vijećnika IDS-a, koja je
ujedno izvijestila Vijeće o radu Odbora za plan i financije.
Predsjednik ROBERT CVEK, zaključuje raspravu i daje na glasanje Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 14 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
usvojilo
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
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AD - 6 DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA ZA 2013. GODINU
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule. Uvodno obrazloženje
je dala VESNA SAJIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druga opća akta, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za plan i financije, potpredsjednica Gordana Peteršić, vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 14 glasova «ZA!, bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH!
Glasova, donijelo
ODLUKU
o raspodjeli rezultat za 2013. godinu

AD 7 DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PULE ZA 2013. GODINU
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je podnio GIORDANO ŠKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela za
prostorno ureñenje.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1 Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gosp. i stambene odnose, predsjednik: Bruno
Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 14 glasova «ZA», bez glasova !PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH»
glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Grada Pule za 2013. godinu

AD – 8

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE
SUGLASNOSTINA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
STATUTA DJEČJEG VRTIĆA PULA

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dala ELVIRA KRIZMANIĆ MARJANOVIĆ, pročelnica za
društvene djelatnosti.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1 Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbor za društvene djelatnosti, predsjednica: Gordana Ferenčić, vijećnici su dobili na klupe.
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Vijeće je bez rasprave sa 14 glasova «ZA», bez glasova !PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH»
glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna
Statuta Dječjeg vrtića Pule

AD – 9 DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O UNUTARNJEM
USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJIH VRTIĆA PULA
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dala ELVIRA KRIZMANIĆ MARJANOVIĆ, pročelnica za
društvene djelatnosti.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1. Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbor za društvene djelatnosti, predsjednica: Gordana Ferenčić, vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 14 glasova «ZA», bez glasova !PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH»
glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjih vrtića Pula

AD – 10

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA
DJEČJEG VRTIĆA-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dala ELVIRA KRIZMANIĆ MARJANOVIĆ, pročelnica za
društvene djelatnosti.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1. Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbor za društvene djelatnosti, predsjednica: Gordana Ferenčić, vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 14 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH»
glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića – Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
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Predsjednik ROBERT CVEK odreñuje pauzu u trajanju od 10 minuta,

- PAZA OD 20,25 DO 20,35 SATI –

AD – 11

DONOŠENJE RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA
KAZALIŠNOG VIJEĆA ISTARSKOG NARODNOG KAZALIŠTA–
GRADSKOG KAZALIŠTA PULA

Predlagatelj za ovu točku dnevnog m reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dala JASMINA NINA KAMBER, pročelnica Upravnog odjela za
kulturu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1. Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbor za izbor i imenovanja, predsjednik: Viktor Lazarić, vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 13 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH»
glasova, donijelo
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća
Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
(razrješuju se predstavnici osnivača: 1.Elda Krajcar Percan, 2. Šime Vidulin)
(imenuju se predstavnici osnivača Pula: 1. Elda Krajcr Percan, 2. Šime Vidulin, 3. Samanta Stell).

AD 12. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE
OTOKA VERUDA DRUŠTVU FRATARSKI D.O.O.
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dao DAMIR PRHAT, pročelnik Upravnog odjela za komunalni
sustav i imovinu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1. Odbor za statut i druge opće akte , predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbor za prost. ureñenje, komunalno gospodarstvo. i stambene odnose, predsjednik: Bruno
Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
Dopunsko obrazloženje dao je predlagatelj Gradonačelnik Grada Pule BORIS MILETIĆ.
Vijeće je sa 13 glasova «ZA», bez glasova !PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ODLUKU
o davanju na korištenje otoka Veruda društvu Fratarski d.o.o.
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Ovime je dnevni red iscrpljen, te predsjednik zaključuje 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pule.
Sjednica je zaključena u 20,50 sati.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

ZAPISNIK VODIO:
IVAN KLARIĆ v.r.

PRDSJEDNIK
ROBERT CVEK v.r.

Klasa: 021-05/14-01/85
Urbroj:
Pula, 08. svibnja 2014.
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