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SKRAČENI ZAPISNIK
sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule,
održane u srijedu, 18. studeni 2015. godine,
u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1
Sjednicu je u 17,01 sati otvorio ROBERT CVEK, predsjednik GV Grada Pule (IDS-HNSZELENI), koji je sjednici i predsjedavao.
Radi utvrđivanja prisutnosti i kvoruma izvršio je prozivanje vijećnika.
Obavještava da je vijećnik Zrinko Kajfeš, opravdao izostanak sa sjednice.
PRISUTNI – ODSUTNI:
Red VIJEĆNIK
br.
1.
VALTER BOLJUNČIĆ
2.
ELENA GATTONI-STEPANOV
3.
JASMINA SIMOVIĆ MEDICA
4.
MARKO MARTINČIĆ
5.
DIANA KUKIĆ DASKO
6.
GORDANA FERENČIĆ
7.
ARDEMIO ZIMOLO
8.
ROBERT CVEK
9.
BRUNA JOVANOVIĆ
10.
VIKTOR LAZARIĆ
11.
JADRANKA ČERNJUL
12.
REDŽEP RAIMOVIĆ
13.
GORDANA PETERŠIĆ
14.
LUKA BLAGOVIĆ
15.
DANIJEL FERIĆ
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

PRIMJEDBE

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

B.Miletić-mir.mandata
Umj. A.Damijanić mir.mandata

Umjesto P.Grbin-ostavka
Umjesto R.Cvekmirovanje mandata

Odsutna

Umjesto M. Galomirovanje mandata

Odsutan

IZVRŠENOM PROZIVKOM I UVIDOM U EVIDENCIJSKE LISTIĆE, konstatira da je
prisutno 23 od ukupno 25 vijećnika, te da GV može pravovaljano odlučivati.
Na samom početku želi istaknuti da je Gradonačelnik Grada Pule odsutan, jer je na
mimohodu povodom Dana sjećanja na Vukovar, pa će se kasnije pridružiti sjednici. (Sjednici se
pridružio u 18,55 sati).
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OSTALI PRISUTNI:
ALEKSANDAR MATIĆ, pročelnik Ureda Grada Pule,
LOVORKA HAJDIĆ GOLJA, pomoćnica pročelnika Ureda Grada Pule,
EVA BARBIR, Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Pule,
IVAN KLARIĆ, deb. stenograf, voditelj zapisnika,
NIKOLINA RADULOVIĆ, pročelnica Službe za unutarnju reviziju,
LEONARD POROPAT, Protokol Grada Pule,
VESNA SAJIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu,
-JASMINA NINA KAMBER, pročelnica Upravnog odjela za kulturu,
ELVIRAKRIZMANIĆ MARIJANOVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
GORDANA LANČA, pročelnica Službe za zastupanje Grada Pule,
GIORDANO SKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje,
MARTINA ŠAJINA, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu,
MIRNA RADOLOVIĆ, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu,
INGRID BULJAN, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje,kom.sustav i imovinu
VEDANA GLAVAŠ Ramić, savjetnik I. za prostorno planiranje i graditeljsko naslijeđe,
GABRIJELA LOVRIĆ CUKON, savjetnik I. prostorno planiranje i graditeljsko naslijeđe,
VEDRANA GLAVAŠ-RAMIĆ, savjetnik 1. za prostorno planiranje,
JASMINKA PEHARDA, predstavnica stručnog izrađivača Plana iz tvrtke Urbis d.o.o.,
BORIS PETRONIJEVIĆ, predstavnica stručnog izrađivača Plana iz tvrtke Urbis d.o.o.,
ROMANA DI GIUSTO, predstavnica stručnog izrađivača Urbanistica d.o.o.,
MLADEN KARDUM, predstavnica stručnog izrađivača Urbanistica d.o.o.,
IGOR ŠKATAR, direktor JTP Pulapromet d.o.o. Pula,
DALIBOR SULJEVIĆ, direktor JTP Luka Pula d.o.o. Pula,
DEAN KOCIJANČIĆ, direktor JTP Plinara d.o.o. Pula,
RENATO PERC, direktor JTP TRŽNICA, Pula,
DEAN STARIĆ, direktor JTP Vodovod Pula,
GORDANA PLAVŠIĆ, financijski direktor Vodovod Pula,
BRANISLAV BOJANIĆ, direktor JTP Pula Parking Pula,
DARKO BURŠIĆ, direktor JTP Monte Giro d.o.o. Pula,
ERIK LUKŠIĆ, DIREKTOR Pula Sport d.o.o.
ALEKSEJ MIŠAN, ravnatelj JU pučkog otvorenog sveučilišta Pula,
VESNA DUKIĆ, direktorica JTP Kaštijun d.o.o. Pula,
NELA NAČINOVIĆ, ravnateljica JU Gradska knjižnica i čitaonica Pula,
GORDANA JEROMELA KAJIĆ, ravnateljica INK- Gradskog kazališta Pula,
GORDANA RESTOVIĆ, ravnateljica Pula Film Festivala,
MARIZA KOVAČEVIĆ, ravnateljica Dječji vrtići Pula,
TAMARA BRUSSICH, ravnateljica Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin RIN TIN Pula–Pola,
KLAUDIO KARLOVIĆ, zapovjednik Javne vatrogasne jedinice Pula,
LORETA MOROZIN, Centar Vuruda, Pula
DORIS MALIVUKOVIĆ, predstavnica GO ORAH
VLADO ŠEGON, Mjesni odbor Nova Veruda,
POZDRAVLJA:
GRADONAČELNIKA GRADA PULE, gosp. Borisa Miletića (prisutan od 18,55 sati)
ZAMJENIKE GRADONAČELNIKA gđu. Elenu Puh Belci i gosp. Fabrizia Radina
PROČELNIKE upravnih tijela Grada
DIREKTORE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
RAVNATELJE JAVNIH USTANOVA
predstavnike MEDIJA,
- gđicu Lorenu Benčić – simultanog prevoditelja na znakovni jezik
- i ostale GOSTE
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Interes za praćenje ove sjednice iskazali su predstavnici Gradskog ogranka ORAH (Doris
Malivuković) i Vijeća Mjesnog odbora Nova Veruda (Vlado Šegon), kojima je osigurano mjesto u
vijećnici pa predsjednik moli prisutne predstavnike da prateći sjednicu poštuju odredbe Poslovnika
o radu Gradskog vijeća
Predsjednik: Poštovani vijećnici dozvolite da povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu
Vukovara 1991. minutom šutnje obilježimo 24.-tu obljetnicu stradanja tog grada u Domovinskom
ratu i da sa posebnim pijetetom odamo počast svim žrtvama Vukovara.
- minuta šutnje (neka im je vječna slava i hvala)
PRELAZI SE NA UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA:
Poziv s materijalima za 18. sjednicu Gradskog vijeća dostavljen je vijećnicima 12. studenog
2015. godine.
Materijali i prijedlozi akata dostupni su na tabletu i na web stranici Grada Pule.
Uz poziv vijećnicima su na znanje dostavljeni slijedeći materijali:
- uz skraćeni zapisnik 17. sjednice dostavljeno je očitovanje Ministarstva uprave u vezi
nadzora zakonitosti rada Gradskog vijeća na 17. sjednice.
- objavljeni članak od 25.09.2015. o značajnom priznanju za Grad Pulu koja je prva u rad
svoje uprave ugradila vrijednosti društveno odgovornog poslovanja te je Grad Pula prva
u Hrvatskoj postala član ugledne međunarodne inicijative The United nations Global
Compact u kategoriji „Leading Cities“.
- Izvješće Gradonačelnika Grada Pule o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna
Grada Pule za mjesec rujan i listopad 2015. godine
Prije toga, dana 15. rujna 2015. godine vijećnicima je za 18. sjednicu u zakonskom roku
dostavljen Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu, a
temeljem članka 109. Zakona o proračunu.
Također 15. rujna 2015. godine na znanje vijećnicima dostavljeno je:
- temeljem članka 63. Statuta Grada Pula-Pola i članka 35.b. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi - Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pule za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, te
- temeljem članka 57. stavak 3. Zakona o proračunu, Izvješće Gradonačelnika Grada Pule
o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec srpanj 2015.,
te je 16. rujna 2015. dostavljeno je Izvješće za kolovoz 2015.
Za današnju sjednicu dostavljen je putem tableta:
- Prijedlog od 17. studenog 2015. godine vijećnika Danijela Ferića za izmjenu dnevnog reda
18. sjednice Gradskog vijeća, zajedno sa obrazloženjem prijedloga. Podnesak je podnesen
sukladno članku 70. Poslovnika.
Također u skladu sa Poslovnikom vijećnik Danijel Ferić podnio je:
- Amandman na prijedlog Izmjena i dopuna Osnova pravila mjesnih odbora, te
- Amandman na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Pule.
- Nadalje, dostavljena su vam Izvješća o radu radnih tijela Gradskog vijeća u pripremi ove
sjednice i to: Odbor za statut, Odbor za prostorno uređenje, Odbor za plan i financije, Odbor
za društvene djelatnosti, Odbor za gospodarstvo, Odbor za razvoj i Odbor za međunarodnu
suradnju.
Predsjednik nije prihvatio prijedlog vijećnika Danijela Ferića da se iz dnevnog reda izostavi
točka 7. – „Donošenje Izmjena i dopuna Osnova pravila mjesnih odbora“
iz slijedećih razloga:
-Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima
mijenjane su odredbe koje se odnose na mjesnu samoupravu. Izmjene zakona utvrđuju da se na
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izbore vijeća mjesnih odbora odgovarajuće primjenjuju propisi o provedbi izbora za predstavnička
tijela jedinica lokalne samouprave.
Stoga je temeljem odredbe članka 59. stavak 2. Zakona propisana potreba usklađivanja
općeg akta Grada koji regulira mjesne odbore te je takav prijedlog i stavljen na dnevni red ove
sjednice radi reguliranja svih pitanja koja se odnose na izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća
mjesnih odbora.
S obzirom na predstojeće održavanje izbora za vijeća mjesnih odbora u Gradu Puli, nije
prihvatljivo skidanje ove točke s dnevnog reda sjednice. To je stav predsjednika Gradskog vijeća,
ali prepušta Gradskom vijeću da glasanjem odluči o tome da li da se točka 7. izostavi iz dnevnog
reda sjednice
Stavlja prijedlog na glasanje, te nakon glasanja utvrđuje da
Vijeće sa 7 glasova «ZA», 14 glasova «PROTIV» nije prihvatilo prijedlog vijećnika
Danijela Ferića da se točka 7. izostavi iz dnevnog reda.
Zatim stavljam na glasanje dnevni red 18. sjednice Gradskog vijeća kako je predložen 12.
studenog 2015. godine, sa 20. točaka dnevnog reda, te nakon glasanja utvrđuje da je
Vijeće sa 14 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV», usvojilo sljedeći

DNEVNIRED
1. Vijećnika pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika:
a) sa 16. sjednice Gradskog vijeća od 30.07.2015. godine
b) sa 17. tematske-izvanredne sjednice od 25.08.2015
3. Donošenje Odluke:
a) o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
b) o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za gospodarstvo
4. Donošenje Odluke:
a) o metodologiji i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba u sportu
b) o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
5. Donošenje Odluke:
a) o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih
površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja istih za razdoblje
od 2015.-2019. godine na području grada Pule
b) o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih
površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe za razdoblje od 2015. do 2019. godine
na području grada Pule
6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole – Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“ Pula-Pola
7. Donošenje Izmjena i dopuna Osnova pravila mjesnih odbora
8. Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Mali svijet
9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o spomeničkoj renti
10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule
11. Donošenje Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Pule
13. Donošenje Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Lungo mare“
14. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Štinjan“
15. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Molo carbone“
16. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2016. godinu
17. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
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18. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Pula-Pola Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju
„Sjeverni Jadran“ i odobravanju osnivačkih dokumenata Konvencije i Statuta grupacije
19. Interpelacija o potrebi rasprave o donošenju zaključka po temi osiguravanja dijela postojeće
strukture Mornaričke bolnice u Puli za Dom za starije i nemoćne nakon preseljenja medicinskog
sadržaja u novu bolnicu
20. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti
političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pule-Pola za 2015. godinu

AD - 1. VIJEĆNIČKA PITANJA
Prednost postavljanja vijećničkih pitanja imaju vijećnici koji nisu stigli na 16. sjednici
postaviti vijećničko pitanje
- Mauricio Licul
- Radenko Ognjenović
MAURICIO LICUL:
Hvala lijepa na riječi. Dobar večer svima.
Kao što svi znate i kao što se zna u članku 42. državnog pedagoškog standarda jasno kaže da
cijena smještaja djeteta u dječjem vrtiću obuhvaća slijedeće vrste troškova: a) izdatke za radnike i to
bruto plaće, naknade i materijalna prava radnika, b) prehranu djece, c) uvjete boravka djece i to
materijalni izdaci, energije i komunalije, tekuće održanje objekta i opreme i prijevoz djece,
d) nabavu namještaja i opreme i e) nabavu sitnog materijala.
Ima dva pitanja.
Jedno je pitanje za gospođu Belci, a drugo je pitanje za gospođu Kovačević.
Prvo pitanje.
Gospođo Belci molio bih vas da nam ovdje javno objasnite na koji to način dolazite do
ekonomske cijene vrtića, odnosno do iznosa od nekih 2.390,00 kuna mjesečno za svako dijete, jer
ispada da na ovaj način dijete košta oko 100,00 kuna dnevno, odnosno zašto do dandanas mi niste
nikada dostavili podatke i postotke koje sam od vas tražio prije nekoliko mjeseci, pisani trag, da mi
dostavite, koliko svaka, gore trenutno što sam naveo, stavka iz državnog pedagoškog standarda
utječe na formiranje te vaše ekonomske cijene vrtića koju vi koristite, odnosno koju plaćaju
Puležani.
Molim vas isto ovim putem da mi se isti izračun procedure detaljno hitno dostavi ili javno
objavi, bez obzira što ste mi obećali prije 4, odnosno 5 mjeseci, ne znam ni ja više točno, naravno,
ukoliko tako nešto kod vas postoji. A vjerujem i nadam se da niste napamet bubnuli taj iznos od
2.390.00 kuna.
Drugo pitanje za gospođu Kovačević, slična stvar, međutim, vjerujem da ćete se isto tako i
vi složiti sa mnom da nije u redu da roditelji plaćaju vrtić čak kada im djeca stoje doma. To
govorim za ljetne mjesece, kao što znate, pa stoga molim i odgovor od vas, koji nisam nikada uspio
dobiti, da mi kažete radi čega ustvari, da skratim, da ne idem u širinu, roditelji moraju plaćati vrtiće
za 7. i 8. mjesec, čak i kada povlače svoju djecu iz njih.
Evo, toliko. Hvala lijepa.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Liculu.
Gospođo Puh Belci izvolite, imate riječ.
ELENA PUH BELCI:
Poštovani vijećnici, poštovani predsjedniče, pa ja moram reći da smo se puno dopisivali, ja
sam vama dostavila svu potrebnu dokumentaciju, kao i Informaciju da izvješće predškolske
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ustanove Rin Tin Tin i predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, uvijek su na dnevnom redu tu na
Gradskom vijeću. Unutra imate cijeli prijepis svih troškova detaljno, kao što piše u samim državnim
pedagoškim standardima, koji znate najveći dio cijelih troškova financijskog djela poslovanja ide na
plaće, materijalne troškove, a manji dio upravo na prehranu i na didaktiku. Ne znam točno na koje
postotke ste mislili, jer u samim postotcima ste vidjeli u samom Izvještaju koje svake godine donosi
ili potvrđuje Gradsko vijeće, pa bih vas molila konkretna pitanja.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospođo Belci..
Gospođo Kovačević izvolite, imate riječ.
MARIZA KOVAČEVIĆ:
Dobar večer. Hvala na pitanju,
Prema Odluci Gradskog vijeća utvrđena je cijena koštanja vrtića
Također je tom Odlukom utvrđena cijena koštanja godišnjeg odmora.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospođi Marizi Kovačević.
Gospodine Licul izvolite, imate riječ.
MAURICIO LICUL:
Hvala lijepa na «detaljnim» odgovorima.
Konkretno pitanje sam već u nekoliko navrata postavio gospođi Belci, još jednom.
Na osnovi članka 2. državnog pedagoškog standarda postoje jake stavke koje formiraju ekonomsku
cijenu vrtića koju naplaćujete građanima. Želio bih konačno da dobijem, a nisam dobio ni do
dandanas odgovor, koliko svaka ta stavka, što sam vam pročitao na samom početku prije nego što
sam postavio pitanje, sudjeluje u formiranju te ekonomske cijene.
Što se tiče gospođe Marize Kovačević, odgovore na pitanja, mislim da to nije odgovor koji
zaslužuje takvo pitanje, obzirom da se radi o našim klincima, odnosno roditeljima, jer jako dobro
znate da tijekom ljeta zbog zatvaranja tog dječjeg dijela objekata, djeca neće boraviti u vrtićima, a
iste roditelji moraju plaćati. Također vidi se da se konkretan odgovor i ovdje izbjegava dati, već
samo se barem preko medija, a i sada ste vjerojatno išli u detalj, te ponavljate klasičnu manjku da
Dječji vrtići Pula u srpnju i kolovozu nikada nisu zatvorili svoje objekte, već se sukladno planu
ulaganja radi bolje organizacije, citiram vas, «u ljetnom periodu njihov rad planira drukčije».
Ja bih htio ovdje samo reći da je vrlo bitno istaknuti jednu činjenicu i to da većini roditelja nije
ostavljen izbor, već se samo, kada govorimo o tom «vađenju« djece iz vrtića, jer se tu radi o vrlo
teškom snalaženju na kojekakve načine, tijekom srpnja i kolovoza, uglavnom, jer se tu odlučuje na
osnovu činjenica da su zatvaranje tih matičnih vrtića roditelji djecu prisiljeni razvlačiti u druge
dijelove grada, nerijetko i više kilometara udaljeno od mjesta stanovanja. To vam govorim jer sam
razgovarao s ljudima, s dosta ljudi, u potpuno nepoznato okruženje, pogotovo, govorim iz
perspektive male djece, u kojem se na dnevnoj bazi izmjenjuju odgajateljice, što je kada je riječ o
djeci, složit ćete se sa mnom, zna biti stresno.
Gospođo Mariza, vjerujem da u sebi se ipak slažete sa mnom kada kažem da nije u redu da
roditelji servisiraju vrtiće u periodu kada djeca ne koriste usluge, te da vi i gospođa Belci, kao
nadležni uporno, iako u službi građana, istim tim građanima izbjegavate dati konkretne odgovore na
jasno postavljena pitanja, koja su vrlo jednostavna. Nije razumno niti logično da troškovi rada
ustanove ljeti, kada je otvoren tek manji dio objekata i kada u vrtićima boravi malo od pola upisane
djece od svih. Hvala lijepa.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Liculu.
Slijedeće pitanje postavljam gospodin Radenko Ognjenović.
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RADENKO OGNJENOVIĆ:
Dobar večer svima. Imam dva pitanje.
Prvo pitanje imam za gospodina Igora Staroga, direktora Pula Herculanea d.o.o. Pula.
Pošto je od protekle sjednice Gradskog vijeća prošlo nepuna tri mjeseca, bez ikakvog
politikanstva i pitanja nečije odgovornosti, želim da mi se odgovori na sljedeće pitanje.
Prije par dana, sredinom proteklog mjeseca, na obali kod Uljanika i Pošte se osjetio
neugodan miris kao tokom ovog ljeta. Rečeno nam je da je problem zato što je na kanal Pragrande
priključena fekalna kanalizacija iz pojedinih dijelova grada. Želim da mi se odgovori na pitanje:
koliki je broj tih nelegalnih priključaka kanalizacije, da li se znaju koji su to priključci i što je
poduzeto da se oni eliminiraju, odnosno saniraju, da do tog izlijeva više ne dolazi.
Drugo pitanje imam za gospodina Giordana Škuflića.
Dana 9.02.2015. godine na sjednici Gradskog vijeća postavio sam pitanje bivšem pročelniku
gospodinu Damiru Prhatu o problemima građana naselja Lokvere zbog oborinskih, slivnih voda,
dolazi do plavljenja stambenih i pomoćnih zgrada te oranica.
/R. Cvek: Samo koje naselje?/.
Lokvera. Odgovor gospodina Damira Prhata na upit građana je bio da se u ožujku održao sastanak
sa predstavnicima Hrvatskih voda, te da je dogovorena suradnja i započeli pripremni radovi.
Građane zanima do kuda je došlo do rješavanja za njih tako velikog problema. Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Ognjenoviću.
Gospodine Igore Stari izvolite, imate riječ.
IGOR STARI:
Dobar večer svima.
Ja sam u prezentaciji koju smo održali egzaktno naveo što je uzrok stvaranja neugodnih
mirisa iz kanala Pragrande i zašto je do njega došlo sada nakon izgradnje obalnog kolektora i da te
dvije poveznice nemaju veze jedno sa drugim. Mislim da smo to razjasnili.
Koliko je priključaka spojeno na kanal Prarande ovog trenutku ne mogu reći, ali vjerojatno
su se spajali od četrdesete na ovamo, svi oni kojima taj sliv gravitira kanalu Pragrande i sve one
zgrade koje jesu, su spojene, nažalost, na taj kana koji nije služio za fekalnu kanalizaciju, nego za
odvodnju viška oborinske vode.
Što se tiče rješenja problema naveli smo da je potrebno odvojiti fekalnu vodu koja se skuplja
u kanalu Pragrane, da je projekt već napravljen, da će biti kandidiran putem EU-a kada se bude
gradio uređaj za pročišćavanje kanalizacije, biti će riješen u konačnici taj problem.
S druge strane rekli smo da moramo živjeti do tada i da smo poduzeli određene korake u
ovom periodu da bi se taj neugodni miris riješio. Mislim da u zadnjih dva, tri mjeseca, nije bilo
pojava takvog mirisa. Istina je da je prošli tjedan došlo do neugodnog mirisa. Ja sam i prije govorio
da je jedan veliki problem u tome što nema dovoljno kiše i mjesec dana nije niti padala kiša, ali ne
bih se sada bazirao na to. Mi smo proveli postupak javne nabave, odabran je Građevinski fakultet u
Splitu, koji se javio na natječaj i krajem mjeseca bismo trebali dobiti tehničko rješenje kako
premostiti period do ljeta, odnosno riješiti problem neugodnih mirisa kroz izgradnju izdvajanja
fekalne kanalizacije iz kanala Pragrande. Možda nije loše za podsjetiti da je kanal Pragrande prije
njegovog čišćenja bio najveća septička jama na kojoj su građani u Puli živjeli. Zato on nije niti
smrdljiv, jer je zadržavao u sebi se to. Sada više nije tako. Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodine Stari.
Na slijedeće pitanje odgovara gospodin Giordano Škuflić.
GIORDANO ŠKUFLIĆ:
Dobar večer.
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Što se tiče područja Lokvere, kontakt s Hrvatskim vodama, njihovim stručnjacima, našim
službama je ostvaren i mi smo u nekoliko navrata odlazili, obilazili to područje i analizirali.
Zaključak svih tih sastanaka i rada na terenu je da su Hrvat6ske vode dale određene smjernice. Mi
smo u fazi snimanja geodetskih nekih podloga koje će omogućiti kvalitetnije rješenje. Bez njih ne
možemo ići u izradu projektne dokumentacije. Očekujemo negdje početkom iduće godine, u prvom
mjesecu bismo trebali započeli sa izradom projektne dokumentacije. Naravno, prije toga moramo
provesti određene postupke, ali uglavnom rješenje iz tih Smjernica se svodi na to da bi se te
oborinske vode trebale se prikupljati drugim kanalima, koji će biti usmjereni prema tom glavnom
kanalu Pragrande, i dalje od voditi vodu, kao što se to i danas dešava. Aktivnosti su u tijeku i kao
sam rekao, nadam se da ćemo u prvom mjesecu krenuti sa projektiranjem, sa izradom projektne
dokumentacije. Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem pročelniku Giordanu Škufliću.
Gospodine Ognjenoviću izvolite, imate riječ.
RADENKO OGNJENOVIĆ:
S drugim odgovorom na pitanje sam zadovoljan.
S prvim pitanjem sam konkretno pitao: da li se zna broj ilegalnih priključaka na kanal
Pragrande. Jer, ako se izvršilo snimanje tog kanala, barem je bilo rečeno da je izvršeno snimanja tog
kanala, mislim da se može znati i broj priključaka, i da se stvarno može utvrditi koje su zgrade, koji
objekti priključeni na taj kanal, odnosno da li se što poduzelo protiv takvih osoba, odnosno
subjekata koji su se nelegalno priključili, koji su nelegalno priključili svoju kanalizaciju na taj kanal
svoju kanalizaciju. Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Radenku Ognjenović.
Slijedeće pitanje postavlja gospođa Elena Gattoni Stepanov.
ELENA GATTONI STEPANOV:
Buna sera a tutti, dobar večer svima.
Imala bih samo jedno kratko pitanje.
Sve nas je veselilo kada smo pročitali da će se renovirati Trg kralja Tomislava, pa bih
zamolila pročelnika Giordana Škuflića ako nam može reći u kojoj je fazi projekt, te kada možemo
očekivati radove, kada će početi i kada možemo dočekati i da se veselimo kraju tog projekta. Hvala.
ROBERT CVEK:
Pročelniče Škufliću izvolite, imate riječ
GIORDANO ŠKUFLIĆ:
Hvala.
Poslije objavljenog i završenog natječaja za uređenje tog dijela grada poduzete su sve
pripremne radnje koje su bile potrebne da bi se nastavilo dalje po nekom hodogramu koji je bio
planiran, a to znači dogovor sa autorom oko izrade idejnih glavnih projekata, skupljanja svih
potrebnih uvjeta, ispitivanje do mehaničkih itd.
Radi se o 7 lokacijskih dozvola. 6 lokacijskih dozvola smo dobili, još jedna lokacijska
dozvola je u tijeku. Glavni projekti su napravljeni, vrše se određeni elaborati da bi se to područje
uskladilo sa okolnim područjima, jer ima nekih neujednačenosti. Vjerujemo da ćemo dobiti
lokacijsku dozvolu i za tu zadnju sedmu lokaciju. Poslije toga predati će se svi dokumenti. Nadamo
će se do 12. mjeseca predati sva dokumentacija za ishodovanje građevinske dozvole, te da će u
idućoj godini, tako smo planirali, u prvoj polovici godine provesti se natječaj za odabir izrađivača,
nadzora itd., i da će se onda u drugom dijelu godine započeti sa radovima.
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Kako sada situacija stoji nema nikakvih većih kašnjenja, niti bilo kakvih situacija koje bi nas
eventualno sputavale u našoj predviđenoj dinamici. Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem pročelniku Giordanu Škufliću.
Gospođo Elena Gattoni Stepanov izvolite, imate riječ..
ELENA GATTONI STEPANOV:
Hvala.
Radujemo se kraju.
ROBERT VEK:
Hvala vam.
Slijedeće pitanje postavlja gospodin Ivan Lasić.
IVAN LASIĆ:
Dobar večer svima. Lijep pozdrav. Imam dva pitanja.
Prvo pitanje postavit ću, a vezano za izgradnju dječjeg vrtića za kojeg je već izdana
građevinska dozvola na području Mjesnog odbora Sisplaca. Ne bih želio da doživimo sudbinu
pojedinih projekata koji su imali građevinske dozvole, pa im je istekla građevinska dozvola u kojem
roku su trebali započeti radove, obzirom da se radi o objektu za kojeg, navodno, nije bila zatvorena
financijska konstrukcija.
Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća, na završetku, smo se dogovorili Gradonačelnik i ja da
ćemo ravnateljica i ja doći kod njega da malo porazgovaramo o tome i da vidimo na koji način to
riješiti. Uredno sam se prijavio kao građanin Pule za prijem kod Gradonačelnika, nažalost, do danas
nisam taj trenutak dočekao, pa postavljam pitanje: dokle se stiglo sa radovima, odnosno kada će se
započeti s radovima na tom objektu.
Odgovor mi može dati zamjenica Gradonačelnika, gospođa Elena Puh Belci ili neko drugi.
ROBERT CVEK:
Hvala na pitanju.
Odgovoriti će vam ravnateljica Dječjih vrtića, gospođa Mariza Kovačević.
MARIZA KOVAČEVIĆ:
Dobar večer svima, hvala na pitanju gospodine Lasiću.
Još jedanput da kažem ono što se napravljeno.
Ono što kao ravnateljica mogu reći je da su se napravili svi projekti, da sukladno s tim
projektima je izdana građevinska dozvola. Koliko dobro pamtim datume mislim da je 30. ili
31.07.2015. godine bila pravomoćna odluka i mislim da je sada na cjelokupnom Gradskom vijeću
da se donese neki financijski plan, rokovi, u kojima bi se moglo pristupiti izgradnji još jednog
vrtića, koja je davna želja svih žitelja Mjesnog odbora Stoja, Polikarp, zapravo Polikarp, jer koliko
ja znam, ja sam već ravnateljica 10 godina i definitivno mislim da bi ta jedna vizija predškolskog
odgoja sa novim vrtićem na tom dijelu gdje su se parcele spojile, napravile sve predradnje, trebalo
je dosta dugo vremena, ali se napravilo, da bi zaokružili jedan cjelokupni predškolski prostor na
tom dijelu gdje zaista nema takvog objekta. I samo da kažem da su planirane 4 vrtićke skupine i
dvije jasličke, a s tim bi se automatski i malo oslobodio Dječji vrtić Izvor. On je stvarno prebukiran.
Sada je na vama red. Ja nemam pravo odlučivanja, a bit će mi jako drago da sudjelujem u tom
projektu.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospođi Marizi Kovačević.
Gospodine Lasiću izvolite, imate riječ.
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IVAN LASIĆ:
Zahvaljujem gospođi ravnateljici na danom odgovoru, ali to je djelomični odgovor, jer dio
odgovora koji sam očekivao njoj nije u kompetenciji, nego je u kompetenciji Gradonačelnika, koji
je preuzeo na sebe obvezu, ali nažalost, nema ga.
Drugo pitanje postavljam gospodinu zamjeniku Gradonačelnika, gospodinu Fabriziu Radinu
Radi se o slijedećem.
Izrađen je katalog obnove pročelja i krovova Stare jezgre grada i dopuna sa katalogom
takozvanih Palazina Mornaričkog parka, ukupno 11 objekata. Čak je i napravljena neka projekcija
financijskih potreba za izvršenje toga. Radilo se negdje oko 150.000.000,00 Eura. Složili smo se da
takav jedan iznos svakako bi trebao ići kroz Europske fondove. Zanima me, pitanje: do koje faze je
sve stiglo, da li je napravljen neki projekt koji bi se kandidirao za natječaj za obnovu pročelja i
krovova Starog djela grada, pa molim gospodina zamjenika Gradonačelnika da mi na ovo pitanje
dade odgovarajući odgovor.
ROBERT CVEK:
Gospodine Fabricio Radin izvolite, imate riječ.
FABRIZIO RADIN:
Katalog je izrađen. Ja više nisam siguran da li je 160.000.000,00 eura ili 160.000.000,00
kuna. Međutim, u svakom slučaju činjenica je da ih nemamo, bez obzira na valutu.
Naravno, mi imamo ustrojenu službu unutar gradske uprave, koja prati sve natječaje koji se
objavljuju u zemlji i na razini Europske unije, i prvom prilikom, do sada nismo imali priliku, kada
ćemo imati priliku se natjecati izaći ćemo sa ovakvim našim projektom u jednom dijelu.
Što se ostaloga tiče, pročelja se inače u našem gradu ipak uređuju putem projekta koji se
zove Dolčevita, zapamtio sam ga Dolcevita, naravno, i financira se iz spomeničke rente, ali kao što
vidite jedna točka dnevnog reda danas je smanjenje spomeničke rente i tu ćemo se morati usuglasiti
sa manjim prihodima. Hvala vam puno na pitanju.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Fabriziu Radinu.
Gospodine Lasiću izvolite, imate riječ.
IVAN LASIĆ:
Hvala. Zadovoljan sam s odgovorom u tom smislu da se razmišlja o tome, jer činjenica je
da, svjestan sam da nemoguće je iz našeg Proračuna bilo što poduzeti, ali Europskim fondovima su
se mnogi gradovi u Hrvatskoj već svoje fasade i pročelja obnovili iz Europskih fondova. Očekujem
da ćemo i mi biti ti koji ćemo biti brzi u tome i početi, jer nažalost, hvalevrijedna je Dolčevita, ali s
programom Dolcevita vrlo sporo bismo mi izvršili obnovu pročelja i krovišta u ovom gradu.
Hvala lijepa.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Ivanu Lasiću.
Slijedeće pitanje postavlja gospođa Bruna Jovanović.
BRUNA JOVANOVIĆ ;
Dobar večer svima. Bonna sera a tutti.
Imam pitanje za direktora Plinare d.o.o. Pula, gospodina Deana Kocijančića, a odnosi se na
plinofikaciju. Vidjeli smo da je plinofikacija jedan od najznačajnijih strateških projekata ovoga
grada u posljednjih 100 godina. Drago mi je posebno utvrditi da je napravljeno sve kvalitetno i
sigurno. Međutim, zanimaju me pokazatelji, ako imate, koliko fizičkih i pravnih osoba se već
uključilo na taj sistem i da li je taj novi način korištenja zemnog plina zapravo donio uštede.
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Upoznata sam da je u fazi izgradnja punioca plina, ali u kojoj je to fazi, da li je to samo nacrt
ili već imamo nešto konkretno. Hvala.
ROBERT CVEK:
Gospodine Kocijančiću izvolite, imate riječ.
DEAN KOCIJANČIĆ:
Dobar večer svima. Poštovani predsjedniče, poštovani vijećnici.
Plinara je već 2008. godine započela jedan projekt plinofikacije našeg grada prirodnim
plinom. Od tada pa do danas ukupno smo napravili preko 180 kilometara plinske mreže. Na tu
plinsku mrežu priključeno je oko 10500 do 10.600 fizičkih osoba i oko 560/70, to varira iz mjeseca
u mjesec, pravnih osoba.
Jednostavno prirodni plin je oko 30, 40, 50 % jeftiniji od nekih energenta danas u odnos na
lož ulje i UENP- nešto manje nego što je bio, bio je nekad i 100 % skoro jeftiniji, ali cijene na
tržištu variraju, on iznosi negdje oko 40 lipa po kilovatu, recimo jeftina tarifa struje mislim da je
oko 42 lipe, ako se ne varam. Skupa je oko 80 lipa i nešto. Međutim, hajdemo reći da je to sve
lijepo, tako krasno izgledalo. Ponosan sam da smo to napravili bez nekih incidenata većih, nije bilo
nikakvih smrtnih slučajeva, nikakvih stradanja, nikakvih nekih većih ozljeda, bilo je tu i tamo da je
netko upao u kanal s autom, jer nije pratio znakove. Ali, to su stvari koje se dešavaju u normalnom
životu. Bilo je problema i u Prvomajskoj da čovjek gleda mobitel, ne vidi bager, ne znam kako ga
ne vidi, pa lupi u njega. ali jednostavno to su stvari iz života koje smo nekako napravili i bitno je da
nije bilo ozlijeđenih.
Ponekada se sve to činilo lijepo, krasno, super, imamo gradski plin. Međutim, sada mogu
reći, nakon što je završio taj proces, da je 2011. godine, kada je bila jaka zima, jaka bura, kako bimo
mi rekli po domaće, «Po repu dobila naša plinosprema», koja je od tada pa do danas puštala vodu u
temeljima. To smo znali nas pojedinaca, preuzeli smo odgovornost na sebe, na same nas, svaki dan
kada smo išli doma molili smo Boga, jednostavno da se ona ne otvori dolje u temeljima, jer nismo
imali drugu alternativu. Ja to sada mogu reći na kraju kada je prošlo sve kako treba, jer mogli smo
donijeti odluku da tada zagasimo gradski plin bez ikakvih problema. Preuzeli smo na sebe
odgovornost, sve skupa smo riješili, jednostavno ona je nekako se otvorila dolje u temeljima. To se
isto bilo desilo i maloj plinospreme, koju smo 1987. godine ubetonirali i jednostavno riješili smo to
kako treba. Eto, 25.05. ove godine smo ugasili proizvodnju, u 6. mjesecu smo inertizirali cijeli
sustav, plinosprema je inertizirana, plinovodi stari su inertizirani, kroz njih je prošlo preko 20.000
litara dušika, pogon je srušen, nema ga, tamo je livada, koja čeka punionicu tlačenog prirodnog
plina.
Projekt je gotov. Pravomoćna dozvola je počela mislim krajem 5. mjeseca. Tijekom 6.
mjeseca je izvršeno objedinjavanje svih čestica, jer na toj parceli je oko 40 čestica, pa se danas
mora sve graditi na jednoj parceli. Tijekom 9. mjeseca sve je to prošlo na sudu. Početkom 10.
mjeseca smo prijavili Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekt u kome tražimo
sufinanciranje. Po dobivanju njihove odluke možemo krenuti u proces nabe, projektiranje i
izgradnje punionice.
Zahvaljujem se svim građanima Grada Pule s ovog mjesta jednostavno na strpljenju koje su
imali tijekom izgradnje. 2011. godine smo pojačali tempo zbog plinospreme da se jednostavno ne
uruši, jer možemo svi zamisliti što bi bilo da se ona urušila, pa tada smo bili završili možda Verudu
Porat i jedan dio Vidikovca, Montegiro, jedan dio Šijane, a svi ostali potrošači gradskog plina da se
nešto desilo bili bi ostali bez plina građani, ali tu su škole, vrtići, gimnazija itd. Ja sada mogu reći da
mi je pao kamen sa srca da to mogu kazati. Ispričavam se svima ako smo neke stvari pogriješili, ali
jednostavno morali smo brzati radi određenih stvari. Zahvaljujem se svima i hvala puno.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Deanu Kociiančiću.
Gospođo Jovanović izvolite, imate riječ.
12

BRUNA JOVANOVIĆ:
Ja bih htjela zahvaliti i živo se nadam da Fond za zaštitu okoliša će naći vremena i novaca
da to financira i da se uspije izgraditi punionica plina. Hvala najljepša.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem.
Slijedeće pitanje postavlja gospođa Vera Radolović.
VERA RADOLOVIĆ:
Hvala. Dobar večer svima.
Poštovane kolegice i kolege, gospodine predsjedniče.
Svoje kratko pitanje upućujem pročelnici za financije i opću upravu, gospođi Vesni Sajić.
Radi se o tome da je prije nekog vremena, iako je brzo proletjelo, kada se najavljivao
početak primjene mini poreze reforme, bile su katastrofične prognoze da će Grad Pula izgubiti
27.000.000,00 kuna zbog toga, i to je bio jedan od glavnih argumenata za povećanje prireza sa 7,5
na 12 %, sada sigurno imamo rezultate nikakve respektabilne da bismo mogli usporediti, iznesite
gospođo Sajić podatak, ako nema ovog trenutka, makar da nam naknadno date podatak koliko je, da
bismo mogli usporediti, izračunati efekat stvarno porezne reforme, prošle godine per 30.06.,
odnosno da datumom 30.06. ostvareno prireza.Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospođo Radolović.
Gospođo Sajić izvolite, imate riječ.
VESNA SAJIĆ:
Dobar večer svima.
Zahvaljujem vam se na pitanju.
Ostvarenje prihoda od poreza na dohodak i povećanja prireza, - trenutno imamo podatke za
prvih 10 mjeseci, pa su možda malo konkretniji,- ukupne naplate u Proračunu Grada Pule za prvih
10 mjeseci je bilo manje naplaćeno 3.900.000,00 kuna ukupno od poreza na dohodak. To je dio
prihoda Grada.
Ukupna naplata je za 10.700.000,00 kuna manja u odnosu na prethodnu godinu. To je
ukupan porez koji se plaća, raspoređuje se između države, županije i grada. U taj dio je uključen i
dio prihoda po osnovi kamata koji se prošle godine nisu naplaćivale, tako da je po toj osnovi više od
3 milijuna kuna je otišlo u držani proračun, a Grad Pula je dobio samo dio koji se odnosi na prirez.
Da nije uveden taj porez ovdje bi podaci bili još i manji što se tiče prihoda.
Obzirom na iznos smanjenja koliko je ukupno manje naplaćeno poreza i dohodak za Grad
Pulu, sa stopom prireza od 7,5 % prihodovali bismo manje 6.000.000,00 kuna. Inače, za
6.000.000,00 kuna bismo morali dodatno smanjiti rashode u odnosu na ono što smo već smanjili pri
donošenju Proračuna za 2015. godinu. Hvala lijepa.
ROBERT CVK:
Zahvaljujem gospođi Vesni Sajić.
Gospođo Radolović izvolite, imate riječ.
VERA RADOLOVIĆ:
Hvala.
Ja sam postavila vrlo konkretno pitanje. Vjerujem da je sve ovo točni što je gospođa Sajić
rekla, a sada uspoređujem kruške i jabuke. Podatak koji imamo u materijalima o naplati prireza je
30.06. ove godine. Ne mogu uspoređivati 5.06. ove godine, a sada imam 10, mjesec, a nemam
prošlu godinu u tom smislu. Hoću reći 3.000.000,00 milijuna, čak i 10.000.000,00 kuna manje
naplaćeno nije 27.000.000,00 kuna. Hvala.
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ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospođi Veri Radolović.
Slijedeće pitanje postavlja gospođa Jasmina Simović Medica.
JASMINA SIMOVIĆ MEDICA:
Dobar večer svima.
Znate da od 9. mjeseca ove godine, kraj mjeseca, za prosvjed stanara Karlićeve i Gervaiseve ulice
protiv montiranja bazne stanice na krov kuće u susjedstvu.
Pod jedan, zahvalila bih se zamjenicima Gradonačelnika i predsjedniku Gradskog vijeća što su
prisustvovali tom jednom našem prosvjetu, gdje je i dr. Duras držao predavanje o štetnosti zračenja.
Što bismo mi htjeli ?
Naći određeno alternativno rješenje za postavljane bazne stanice obzirom da je pored same
kuće jedna zelena površina gdje se djeca igrahu i dati zahtjev prema Gradu da se tamo napravi
dječje igralište. Bilo bi doista neumješno da pored kuće gdje će se postaviti bazna stanica koja je
dosta jaka, bude dječje igralište, a uz to znamo da se ta bazna stanica prvenstveno ne postavlja za
potrebe naselja već za lokacije Punta Verudela i susjedstva.
Također željeli bismo da li je ikako od Grada moguće markirati bazne stanice na području
Grada Pule s obzirom da to do sada još nije učinjeno. Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospođi Jasmini Simović Medica.
Gospodine Škufliću izvolite, imate riječ, odgovorite na postavljeno pitanje.
GIORDANO ŠKUFLIĆ:
Hvala na pitanju.
Malo je škakljiva situacija. Škakljiva iz razloga jer je Zakonom o građenju, Pravilnik koji
mora biti sukladan tom zakonu, definirao da se postavljanje takvih uređaja mogu raditi bez akta za
gradnju uz suglasnost s glavnim projektom.
Županijski plan je s druge strane definirao da se u blizini škola, javnih ustanova, vrtića itd.,
moraju takve stanice udaljiti minimalno 400 metara. Naš GUP je definirao da se moraju izraditi
elaborati zaštite okoliša koji će potvrditi da neće štetno utjecati na građanstvo. Međutim, nova
Uredba Vlade opet je, koja najjača po toj hijerarhiji zakona, odredila je da se na neki način, ja ću se
prostim riječima izražavati, neću stručnim, da jednostavno je zabranjeno jedinicama lokalne
samouprave stopirati ili onemogućavati razvoj postavljanje takvih uređaja u gradskim naseljima.
Što tu napraviti ?
Ja se apsolutno slažem s vama i Grad Pula je pokazao maksimalnu kooperativnost i
senzibilnost po tom pitanju, još uvijek je tako, i kao službenici, kao dužnosnici i kao građani,
jednostavno smo u jednoj dilemi, jer ne možemo postupati onako kako bismo htjeli, jer je zakon to
drukčije predvidio.
Postoj jedan dio te odredbe koji kaže da će se na nivou države morati operateri svrstati i
odrediti lokacije gdje će se takve stanice moći postavljati. To bi bilo jako pametno, jer svi mi smo
na kraju krajeva laici, ne znamo koliko što šteti i gdje bi što trebali postaviti. Kada bi oni za svaki
pojedinačni gradovi mogli odrediti lokaciju i da mi onda pogledamo i vidimo kao građani, Gradsko
vijeće i Stručne službe, da li je to stvarno najneophodnije i najbolja lokacija da bi svi mogli imati te
vrajže signale, ne možemo ni telefonirati, niti gledati tablet, niti gledati televiziju, a ne želimo ih u
svom okruženju, da li su to stvarno te lokacije koje će biti u funkciji te tehnologije, a u biti da
gađanima neće štetiti.
Ne znam što bih vam rekao. Jednostavno, nažalost, ovu lokaciju o kojoj se radi operater
poduzeo je sve potrebne mjere koje su zakonom predviđene. Ima glavni projekt, ima prijavljene
radove. Mi smo sukladno zakonu obavijestili nadležne službe. To je ono što se mogli napraviti.
14

Vjerujem da ćemo na nivou cijele države biti, ne kontradiktoni, da ćemo se usuglasiti, ne
možemo štiti okoliš i onda postavljati naprave gdjegod neko misli da bi se trebale postaviti. Ja se
nadam da će u budućnosti upravo ta agencija odrediti lokaciju koje će biti potrebne da se ti valovi,
te frekvencije u biti omogućavaju svima kvalitetan rad naših prijemnika, a da u biti neće štetiti
građanima oko toga. Grad Pula uglavnom u onome službenom dijelu napravio je sve što je u
njegovoj moći, čak smo se očitovali, tražili mišljenje nadležnog Ministarstva poslije onih aktivnosti.
Toliko od mene. Hvala.
ROBERT CVEK:
Gospođo Jasmina Simović Medica izvolite, imate riječ.
/J.S. Media: Zahvaljujem na odgovoru/.
Slijedeće pitanje postavlja gospodin Bruno Nefat.
BRUNO NEFAT:
Ja bih molio jedan kratak odgovor na pitanje vezano za aktualna nasipavanja koja se
dešavaju u prostoru poluotoka Sv. Petar, odnosno obuhvata Tvornice cementa u Puli. Pitanje za
gospodina Giordana Škuflića: da li ima informaciju eventualno da se bilo koji dio od tog posla
izvrši nasipavanja dešava izvan obuhvata važećeg Detaljnog plana uređenja.Hvala.
ROBERT CVEK:
Hvala gospodine Nefat.
Gospodine Škufliću izvolite, imate riječ.
GIORDANO ŠKUFLIĆ.
Ako se slažete pismeno ćemo vam odgovoriti na to pitanje.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem. Ako se slažete, pismeno će vam odgovoriti na postavljeno pitanje.
Slijedeće pitanje postavlja gospodin Luka Blagović.
LUKA BLAGOVIĆ:
Zahvaljujem.
Svoje pitanje ću postaviti gospodinu Igoru Starom, direktoru Pula Herculanea d.o.o.
Nedavno je javnosti predstavljen projekt Pula centar, kojim je predviđena gradnja
sekundarne kanalizacijske mreže Pule, putem pomoći bespovratnih sredstava Europske unije.
Mislim da ovo svakako hvalevrijedan projekt koji će građanima Pule, koji do sada nisu bili
priključeni na kanalizaciju, ipak pružiti šansu da se priključe na kanalizacijsku mrežu. Također mi
je drago da su predstavnici Grada i tvrtke Pragrande organizirali tribine po mjesnim odborima kako
bi građane upoznali sa samim projektom.
Ono što me zanima je zapravo: kako su građani na to reagirali, koliki je bi realan interes, te
što zapravo sve građani morali učiniti da bi se uključili u projekt.
Evo, toliko. Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Blagoviću.
Gospodine Igore Stari izvolite, imate riječ.
IGOR STARI:
Hvala na pitanju.
Dio projekta što smo prije spominjali rješavanja sliva Pragrande i gradnje uređaja za
pročišćavanje je izveden dio sekundarne kanalizacijske mreže koja će biti također financirana
putem EU sredstava. Ja bih samo rekao da je struktura financiranja izuzetno povoljna za jedinice
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lokalne samouprave, praktično jedinica lokalne samouprave mora osigurati 9 % od ukupnih novaca
koje je potrebno osigurati za izgradnju.
U ovom trenutku se izrađuje projektna i studijska dokumentacija za cjelokupni projekt i
sukladno s radom konzultanata došlo se do nekih kriterija koje koristi Europska unija u utvrđivanju
rentabilnosti izgradnje, odnosno priključenja svih onih dijelova grada koji nisu spojeni trenutno na
postojeću kanalizacijsku mrežu. Prema zadnjim saznanjima i analizama oni su došli do neke brojke
preko 1000 domaćinstava koja imaju mogućnost spajanja na kanalizacijsku mrežu i koji bi ušli u
EU projekt takvog financiranja. Kada se govori o gradu Puli, prije svega, se govori o prigradskim
naseljima, jer Grad Pula ima dosta visok stupanj priključenja, negdje oko 85 %. Radi se, prije
svega, o Mjesnom odboru Valdebek, Busoler i prigradskim naseljima, kao i naselja Veli Vrh. Mi
smo održali prezentacije u ta dva mjesna odbora, odnosno u Mjesnom odboru Valdebek, gdje se
spojio i Mjesni odbor Busoler. Moram reći da je interes građana bio izuzetno velik. S obzirom da je
postojalo mnoštvo pitanja otvorene e-mail putem kojeg građani dostavljaju upite, pojedinačno za
svaku ulicu. To dosta dobro funkcionira. U ovom trenutku analiziraju se dodatne mogućnosti
priključenja svih onih koji su postavljali pitanja i možemo reći da je većina tih upita pozitivno
riješena. To znači da nam je ovo prilika da Grad Pula prijeđe stopu priključenosti od 90 %, 91/92
%, što je neki uvjet koji postavlja Europska unija. Ono što molimo rađane u tom projektu je da sa
nama surađuju, jer projekt neće biti realiziran, ukoliko ne budemo riješili i imali čisto imovinskopravne odnose. Niti jedna čestica ne može ostati otvorena, jer onda cjelokupan projekt pada.
Slijedom toga do kraja godine ćemo imati konkretno sve čestice koje su u privatnom vlasništvu i
sukladno provedenim trasama kanalizacije, preko tih mjesnih odbor stupit će se u kontakt sa
građanima i utvrđivati mogućnost prolaza kroz žice i sve one aktivnosti koje se vežu za rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa.
Treba reći da je to dosta težak i mukotrpan posao. Znamo iz iskustva da nailazimo na brojne
probleme u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, brojne su prepreke, vremena nema puno, proces
izvlaštenja traje dosta dugo. Prema tome ključna je uloga tih ljudi da nam se omogući služnosti da
se prođe i da svi dobijemo kanalizaciju. Neće se dešavati rijetke situacije gdje će možda zbog
jednog ili dvoje građana koji ne žele dati služnost, morati rezati cijeli taj krak ili cijeli taj dio.
Za ilustraciju radi reći ću Poreč gradi 42 kilometara kanalizacije. Kada govorimo o
sekundarnoj kanalizacijskoj mreži mi smo došli negdje do 30 i to, prije svega, govorimo o čisto
prigradskim naseljima. Znači, svi ni koji danas nemaju kanalizaciju, a žive u prigradskim naseljima,
imaju mogućnost da tu kanalizaciju dobiju. Hvala.
ROBRT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Igoru Starom.
Gospodine Blagoviću izvolite, imate riječ.
/L. Blagović: Zahvaljujem/.
Slijedeće pitanje ostavlja gospodin Dejan Janković.
DEJAN JANKOVIĆ:
Dobar večer svima. Ja bih bio veoma kratak. Imam bih samo jedno pitanje.
Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule, koja je održana 30.07.2015. godine, postavio
sam pitanje kada će biti tematska sjednica na koje ste mi vi gospodine predsjedniče, odgovorili da
će biti 9.,10. mjesec, pa mene samo zanima da li ste mislili ove godine ili slijedeće. Hvala.
ROBERT CVEK:
Tematska sjednica, na koju mislite ? Pretpostavljan da mislite na bazen.
Kao što imate prilike pročitati i vidjeti u medijima, Grad Pula je formirao jednu radnu grupu,
koordinaciju, od predstavnika našeg Grada i predstavnika klubova, kojima je bazen interes. Održali
smo drugi sastanak. Svaki ponedjeljak se nalazimo. Definiramo sve potrebne parametre, uzimamo u
obzir sve ono što mislimo da je potrebno da Grad Pula dobije bazen, koji će biti u skladu sa našim
mogućnostima i zadovoljit potrebe svih potrebitih. Nažalost, ne znam da li ćemo uspjeti u ovoj
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godini odraditi tematsku sjednicu na temu bazena. Mislim da je puno bolje da tematsku sjednicu
odradimo kada budem imali sve potrebne podatke, kada budemo vijećnicima mogli dati sve ono što
smatramo da je potrebno da znaju da se donese odluka o tome gdje i kakav će se bazen izgraditi.
Hvala.
Izvolite gospodine Jankoviću, imate riječ.
DEJAN JANKOVIĆ:
Hvala lijepa. Moje pitanje je bilo samo da li, pošto ste vi obećali 9.,10. mjesec da će biti
tematska sjednica, koordinacija je počela, ti sastanci su počeli u 11. mjesecu, da li ste mislili ove
godine ili slijedeće godine da će ta tematska sjednica biti.
ROBERT CVEK:
Evo, da ne ustajem ponovno, mislim da sam rekao da kada budemo imale sve potrebne
podatke, da ne vjerujem da će biti u ovoj godini, tako da će biti najvjerojatnije u slijedećoj
kalendarskoj godini.
Slijedeće pitanje postavlja gospođa Jadranka Černjul.
JADRANKA ČERNJUL:
Dobar večer svima.
Zapravo ja sam imala pitanje isto za gospodina Igor Strog vezano za Pragrande, ali ću
odustati, jer je vijećnik Radenko Ognjenović već postavio to pitanje i dobili smo odgovor.
Hvala lijepa.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospođi Jadranki Černjul.
Slijedeće pitanje postavlja gospođa Gordana Ferenčić.
GORDANA FERENČIĆ:
Dobar večer svima., buona sera atutti.
Ja imam jedno pitanje za gospodina Igora Starog.
Zanima me u kojoj su fazi radovi na izgradnji podmorskog ispusta na Valkanama, što je sve
do sada učinjeno, te kada možemo očekivati kraj radova. Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem.
Gospodine Igore Stari izvolite, imate riječ.
IGOR STARI:
Vidi se da Pragrande radi.
Podmorski ispust dio je Jadranskog projekta i to je zadnji objekt koji gradimo kroz Jadranski
projekt, sve ovo ostalo ide prema Europskim fondovima. Ovo što sam malo prije spominjao,
napravljena je kompletna dionica i ovaj dio uz plažu, kao i početni dio kanala pod morem. Ovih
dana se utvrđuju šira kanala, nagibi itd. Očekujemo slijedećih desetak dana polaganje samog
ispusta, odnosno cijevi koje će se potopiti i nakon toga ide betoniranje i učvršćivanje samog ispusta.
Mi očekujemo da će se do kraja godine taj projekt zatvoriti i da će taj drugi ispust toliko čekan
konačno i napraviti da bi se zadovoljio kapacitet i postojećeg uređaja do izgradnje novog ispusta.
Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem gospodinu Igru Starom na odgovoru.
Pročelnik Gordano Škuflić isto tako želi nešto reći.
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GIORDANO ŠKUFLIĆ:
U skladu sa svim radnjama koje se izvode na toj lokaciji Grad Pula je naručio projekt na tom
dijelu plaže, uređenja tog dijela plaže, pristupa, tako da i na tom planu, na tom dijelu se radi, da bi
se omogućilo građanima što kvalitetniji i što bolji pristup tom dijelu plaže, da bi se to na neki način
uredilo. Znači, u fazi smo narudžbe projekta koji će to omogućiti i ti radovi bi se trebali izvesti
sukladno dinamici radova o kojem je govorio gospodin Igor Stari. Hvala.
ROBERT CVEK:
Zahvaljujem pročelniku Giordanu Škufliću.
Gospođo Ferenčić izvolite, imate rijeć.
/G.Ferenčić: Zahvaljujem na odgovoru. Hvala/.
Zahvaljujem.
Mislim da smo iscrpili sve koji su se javili za vijećnička pitanja.
Prelazimo na 2. točku dnevnog reda.

AD - 2.

USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA:
A) sa 16. sjednice Gradskog vijeća od 30.07.2015.
B) sa 17. tematske-izvanredne sjednice Gradskog vijeća od 25.08.2015

Vijeće je bez primjedbi odvojenim glasanjem
- sa 22 glasa «ZA», bez glasova «PROTIV» i 1 «SUZDRŽANIM» glasom, usvojilo pod
a) Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća od 30.07.2015
-

sa 15 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 8 «SUZDRŽANIH» glasova usvojilo pod
b) Skraćeni zapisnik sa 17. tematske izvanredne sjednice Gradskog vijeća od
25.08.2015. godine

AD – 3 DONOŠENJE ODLUKE
a) O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MANDATNE KOMISIJE
b) O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA
GOSPODARSTVO
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Odbor za izbor i imenovanja
Izvješće sa sjednice Odbora za izbor i imenovanja je podnio VIKTOR LAZARIĆ,
predsjednik Odbora navodeći da:
AD-3.a)
Alen Damijanić razrješuje se dužnosti člana Mandatne komisije, a gospođa Jasmina Simović
Medica bira se za člana Mandatne komisije.
Budući je gospodin Damijanić svoj vijećnički mandat u Gradskom vijeću stavio u mirovanje
predlaže se da se umjesto Alena Damijanića dužnost člana Mandatne komisije obavlja Jasmima
Simović Medica, a koja je također zamjenica vijećnika u Gradskom vijeću.
AD-3.b)
Alen Dmijanić razrješava se dužnosti predsjednika Odbora za gospodarstvo, a
gospođa Jasmina Simović Medica bira se za predsjednika Odbora za gospodarstvo.
Budući je Alen Damijanić dao ostavku na vijećnički mandat, predlaže se gospođa Jasmina
Simović Medica, a koja je zamjenica vijećnika u Gradskom vijeću, da ga u ovom Odboru zamijeni.
Sljedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću donošenje ove Odluke kao u izreci.
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Izvješća nadležnih tijela: Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
vijećnici su primili na tablet.
PREDSJEDNIK, zaključuje raspravu i daje odvojeno na glasanje točke a) i b), te nakon glasanja
utvrđuje da je
Vijeće sa 22 glasova „ZA”, bez glasova „PROTIV” i bez „SUZDRŽANIH” glasova
donijelo pod
AD-3 a)
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
AD-3 b)

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za gospodarstvo

AD – 4 DONOŠENJE ODLUKE:
A) O METODOLOGIJI I ROKOVIMA ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U SPORTU
B) O KRITERIJIMA I ROKOVIMA ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić. .
Uvodno obrazloženje je ELVIRA KRIZMANIĆ MARIJANOVIĆ, pročelnica Upravnog
odjela za društvene djelatnosti.
Izvjeća nadležnih radni tijela:
1. Odbora za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2. Odbor za društvene djelatnosti (predsjednica: Gordana Ferenčić). Vijećnici su dobili na klupe.
PREDSJEDNIK, zaključuje raspravu i daje odvojeno na glasanje točku a) i b), te nakon
glasanja utvrđuje da je
Vijeće sa 21 glasova „ZA”, bez glasova „PROTIV” i bez „SUZDRŽANIH” glasova
podnijelo pod
AD-4 a)
ODLUKU
o metodologiji i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba u sportu
AD-4 b)

ODLUKU
o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba
u tehničkoj kulturi.

PREDSJEDNIK, prije prelaska na točku 5. dnevnog reda, naglašava da je na početku sjednice
omaškom konstatirao da je prisutno 22 vijećnika, a prisutno je 23 vijećnika.

AD – 5 DONOŠENJE ODLUKE:
a) o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i
javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja istih
za razdoblje od 2015.-2019. godine na području grada Pule
b) o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i
javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe za razdoblje od 2015. do
2019. godine na području grada Pule
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Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dao GIORDANO ŠKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela za
prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1. Odbora za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2. Odbora za prostorno uređenje (predsjednik: Bruno Nefat), vijećnici su dobili na tabletu.
U raspravi je sudjelovao:.MARKO MARTINČIĆ, u ime Kluba vijećnika IDS-HNS-ZELENI.
PREDSJEDNIK, zaključuje raspravu i odvojeno daje na glasanje točku a) i b), te nakon
glasanja utvrđuje da je
Vijeće sa 22 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijela pod
AD-5 a)

ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i
javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja istih
za razdoblje od 2015.-2019. godine na području grada Pule

Vijeće sa 23 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova, pod
AD-5 b)

ODLUKU
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu
komunalnih poslova zimske službe za razdoblje od 2015. do 2019. godine na
području grada Pule

AD – 6

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA OSNOVNE ŠKOLESCUOLA ELEMENTARE „GIUSEPPINA MARTINUZZI“PULA- POLA

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić
Uvodno obrazloženje je dala ELVIRA KRIZMANIĆ, pročelnica Upravnog odjela za
društvene djelatnosti
Izvješća nadležnih radnih tijela:
-Odbor za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
-Odbor za društvene djelatnosti (predsjednica: Gordana Ferenčić)
Vijeće je bez rasprave sa 23. glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH»
glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole – Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“ Pula-Pola

AD – 7

DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA OSNOVA PRAVILA
MJESNIH ODBORA
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
20

Uvodno obrazloženje je dala VESNA SAJIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije i opću
upravu obrazlažući prijedlog akta te ujedno i zaprimljeni amandman vijećnika Danijela Ferića
Tekst amandmana
1.-Predlaže se izmjena članka 6., stavak 1. tako da glasi:
„Članak 25. mijenja se i glasi:
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu grupe birača, za
pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje 10
potpisa birača.“
2. - Predlaže se izmjena članka 22., stavak 1. tako da glasi:
“U članku 58., stavak 1. mijenja se i glasi:
Prigovor zbor nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mjesnih
odbora mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 10
birača ili najmanje 5% birača s područja za čije se vijeće provode izbori.”
Mišljenje predlagatelja – Gradonačelnika o Amandmanima - Negativno
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić, vijećnici su dobili na
tabletu.
PREDSJEDNIK poziva vijećnika Danijela Ferića da obrazloži amandman, a on se izjašnjava da će
svoje obrazloženje dati u okviru rasprave klubova vijećnika.
U raspravi za klubove vijećnika sudjelovali su: DANIJEL FERIĆ, u ime Kluba vijećnika SDP-ea,
MARKO MARTINČIĆ, u ime Kluba vijećnika IDS-HNS-ZELENI, MAURICIO LICUL, u ime
Kluba nezavisnih vijećnika; u raspravi za vijećnike: RADENKO OGNJENOVIĆ, IVAN LASIĆ,
VALTER BOLJUNČIĆ, IVAN LASIĆ, replika na izlaganje vijećnika Valtera Lasića, VALTER
BOLJUNČIĆ, ispravak krivog navoda Ivana Lasića, MARKO MARTINČIĆ, IVAN LASIĆ,
BRUNO NEFAT, ARDEMIO ZIMOLO, RADENKO OGNJENOVIĆ, VALTER BOLJUNČIĆ
FABRIZIO RADIN, odgovori na postavljena pitanja u ime predlagača.
PREDSJEDNIK daje na glasanje Amandman vijećnika DANIJELA FERIĆA, pa nakon glasanja
utvrđuje da Amandman vijećnika Danijela Ferića, kojim predlaže izmjene članka 6., stavak 1. te
članka 22. stavak 1. prijedloga Izmjena i dopuna Osnova pravila mjesnih odbora,
-

utvrđuje da je za amandman glasalo samo 8 vijećnika, te amandman nije usvojen.

Zatim daje na glasanje Izmjene i dopune Osnova pravila mjesnih odbora, te nakon glasanja
utvrđuje da je
Vijeće sa 14 glasova “ZA”, 8 glasova “PROTIV” i 1 “SUZDRŽANIM” glasom, donijelo
IZMJENE I DOPUNE Osnova pravila mjesnih odbora
PREDSJEDNIK utvrđuje da se u 18,55 sati sjednici priključio Gradonačelnik Boris Miletić.

AD – 8

DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA MALI SVIJET

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dala ELVIRA JRIZMANIĆ MARIJANOVIĆ, pročelnica Upravnog
odjela za društvene djelatnosti.
Izvješća nadležnih ranih tijela:
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1. Odbora za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2. Odbora za društvene djelatnosti (predsjednica: Gordana Ferenčić), vijećnici su dobili na
tabletu.
U raspravi za vijećnike je sudjelovala DIANA KUKIĆ DASKO.
PREDSJEDNIK ROBERT CVEK, zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o
osnivanju dječjeg vrtića Mali svijet, te nakon glasanja utvrđuje da je
Vijeće sa 23 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽSNIH» glasova,
donijelo
ODLUKU
o osnivanju dječjeg vrtića Mali svijet

AD – 9

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O
SPOMENIČKOJ RENTI

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pula Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje za ovu točku dnevnog reda je dao GIORDANO ŠKUFLIĆ, pročelnik
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu.
Izvješća nadležnih radnih tijela
1.Odbora za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2.Odbora za plan i financije (predsjednik: Danijel Ferić), vijećnici su dobili na tabletu.
Vijeće je bez rasprave sa 23 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH»
glasova, donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o spomeničkoj renti

AD – 10

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O
KOMUNALNOM DOPRINOSU GRADA PULE

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pula Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje za ovu točku dnevnog reda je dao GIORDANO ŠKUFLIĆ, pročelnik
Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1 . Odbora za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2. Odbora za plan i financije (predsjednik: Danijel Ferić)
3. Odbora za prostorno uređenje, gospod. i stambene odnose
(predsjednik: Bruno Nefat), vijećnici su dobili na tabletu.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su BRUNO NEFAT, DANIJEL FERIĆ, GIORDANO
ŠKUFLIĆ, odgovori na postavljena pitanja
PREDSJEDNIK, zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o izmjenama Odluke o
komunalnom doprinosu Grada Pule, te nakon glasanja utvrđuje da je
Vijeće sa 23 glasa «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
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ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule

AD – 11

DONOŠENJE ODLUKE O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ
DJELATNOSTI

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Bors Miletić
Uvodno obrazloženje je dala 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 gospodarstvo (potpredsjednik: Redžep Raimović, vijećnici su
dobili na tabletu.
U pojedinačno raspravi sudjelovali su: BRUNO NEFAT, VESNA SAJIĆ, odgovor na
postavljeno pitanje., BORIS MILETIĆ, dopunsko obrazloženje.
PREDSJEDNIK, zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o radnom vremenu u
ugostiteljskoj djelatnosti, te nakon glasanja utvrđuje da je
Vijeće sa 23 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ODLUKU
o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

AD – 12

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O GRADSKIM
POREZIMA GRADA PULE

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Bors Miletić
Uvodno obrazloženje je dala VESNA SAJIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije i opću
upravu za akt i zaprimljeni amandman vijećnika Danijela Ferića.
Amandmanom se predlaže da se u prijedlog Izmjene Odluke uvrsti novi članak 1. koji glasi:
- U članku 2. dodaju se novi stavci 1.i 2. koji glase:
“Osnovica za prirez porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na
dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7,5% od utvrđene osnovice iz stavka 1.”
-Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 3.-Predloženi članci 1.-4. postaju članci 2.-5.-Dalje predlaže da
se u novom članku 5. doda stavak 2. koji glasi:
“Odluka o prirezu poreza na dohodak grada Pula-Pola uskladiti će se s Odlukom o gradskim
porezima grada Pula-Pola
Mišljenje predlagatelja – Gradonačelnika o Amandmanima je negativno.
PREDSJEDNIK pita vijećnika Danijela Ferića da li želi obrazložiti amandman, a on
odgovara da će izložiti u okviru rasprave klubova vijećnika
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić),
2.Odbor za plan i financije (predsjednik: Danijel Ferić), vijećnici u dobili na tabletu.
U raspravi su sudjelovali: DANIJEL FERIĆ, u ime Kluba vijećnika SDP, MARKO
MARTINČIĆ, u ime Kluba vijećnika IDS-HNS-ZELENI; u raspravi za vijećnike: RADENKO
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OGNJENOVIĆ, VALTER BOLJUNČIĆ, DANIJEL FERIĆ, replika, ARDEMIO ZIMOLO,
VESNA SAJIĆ, odgovori na postavljena pitanja, BORIS MILETĆ, dopunsko obrazloženje.
PREDSJEDNIK, zaključuje raspravu i stavlja na glasanje amandman vijećnika DANIJELA
FERIĆA, te nakon glasanja utvrđuje
-

da je za prijedlog glasalo 8 vijećnika, pa amandman nije usvojen.

Zatim stavlja na glasanje Odluku o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Pule, te
nakon glasanja utvrđuje da je
Vijeće sa 15 glasova „ZA”, bez gllasova „PROTIV” i 8 „SUZDRŽANIH” glasova, donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Pule

PREDSJEDNIK, određuje pauzu u trajanju od 15 minuta.
PAUZA od 19,55 – 20,15 sat.

AD – 13

DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU 1. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „LUNGO MARE“

Pozdravljam predstavnike stručnog izrađivača plana iz tvrtke Urbanistica d.o.o.
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Obrazloženje je dao GIORDANO SKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalno gospodarstvo i imovinu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbor za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2.Odbora za razvoj (potpredsjednik:Valter Boljunčić)
3.Odbora za prostorno uređenje, kom.gospod.i stambene odnose (predsjednik: Bruno Nefat),
vijećnici su dobili na tabletu.
Vijeće je bez rasprave sa 14 glasova za, bez glasova «PROTIV» i 2 «SUZDRŽANA» glasa,
donijelo
ODLUKU
o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja «Lungo mare».

AD – 14

DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA „ŠTINJAN“

Pozdravljam predstavnika stručnog izrađivača plana iz tvrtke Urbis d.o.o. gospođu Jasminku
Peharda Doblanović i gospodina Borisa Petronijevića. Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je
Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Obrazloženje je dao GIORDANO ŠKUFLIĆ pročelnik Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalno gospodarstvo i imovinu.
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Izvješća nadležnih radnih tijela:
1. Odbora za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2. Odbor za razvoj (potpredsjednik:Valter Boljunčić)
3. Odbor za prostorno uređenje, kom..gospod.i stambene odnose (predsjednik: Bruno Nefat),
vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 21 glasom «ZA», bez glsova «PROTIV» i 1 «SUZDRŽANIM»
glasom, donijelo
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Štinjan“

AD – 15

DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA „MOLO CARBONE“

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Obrazloženje je dao GIORDANO SKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela za prostorno
uređenje, komunalno gospodarstvo i imovinu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1. Odbora za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2. Odbor za razvoj (potpredsjednik:Valter Boljunčić)
3. Odbor za prostorno uređenje, kom.gospod.i stambene odnose
(predsjednik: Bruno Nefat). Vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 22 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH»
glasova, donijelo
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Molo carbone“

AD – 16

DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA SAVJETA
MLADIH GRADA PULE ZA 2016. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Obrazloženje za ovu točku dnevnog reda je dala SARA BUŽLETA, predsjednica Savjeta
mladih.
Izvješća upravnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2.Odbora za društvene djelatnosti (predsjednica: Gordana Ferenčić), vijećnii su dobili na klupe.
U raspravi su sudjelovali: LUKA BLAGOVIĆ, u ime Kluba vijećnika IDS-HNS-ZELENI;
raspravi za vijećnike: DIANA KUKIĆ DASKO.
PREDSJEDNIK, zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o o dobravanju Programa rada
Savjeta mladih Grada Pule za 2016. godinu, te nakon glasanja utvrđuje da je
Vijeće sa 23 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
ODLUKU
o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2016. godinu
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AD – 17

DONOŠENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2015. 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.
Izvješće nadležnih radnih tijela:
1.Odbor za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2.Odbora za plan i financije (predsjednik:Danijel Ferić), vijećnici su dobili na klupe.
U raspravi su sudjelovali: MAURICIO LICUL, u ime Kluba nezavisnih vijećnika,
DANIJEL FERIĆ, u ime Kluba vijećnika SDSP, MARKO MARTINČIĆ, u ime Kluba vijećnika
IDS-HNS-ZELENI; u pojedinačnoj raspravi: Bruno Nefat, VALTER BOLJUNČIĆ, VESNA
SAJIĆ, odgovori na postavljena pitanja, BORIS MILETIĆ, dopunsko obrazloženje.
PREDSJEDNIK zaključuje raspravu i daje na glasanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Pule za 2015. godinu, te nakon glasanja utvrđuje da je
Vijeće na 14 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 8 «SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu

AD – 18

DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU GRADA PULA-POLA
EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU „SJEVERNI
JADRAN“ I ODOBRAVANJU OSNIVAČKIH DOKUMENATA
KONVENCIJE I STATUTA GRUPACIJE

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Pula.
Obrazloženje za ovu točku dnevnog reda je dao ALEKSANDAR MATIĆ, pročelnik Ureda Grada.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1. Odbor za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2. Odbora za suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju (predsjednik:
Redžep Raimović), vijećnici su dobili na tabletu.
Vijeće je bez rasprave sa 21 glasom «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH»
glasova, donijelo
ODLUKU
o pristupanju Grada Pula-Pola Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju
„Sjeverni Jadran“ i odobravanju osnivačkih dokumenata Konvencije i Statuta
grupacije

AD – 19

INTERPELACIJA O POTREBI RASPRAVE O DONOŠENJU ZAKLJUČKA
PO TEMI OSIGURAVANJA DIJELA POSTOJEĆE STRUKTURE
MORNARIČKE BOLNICE U PULI ZA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
NAKON PRESELJENJA MEDICINSKOG SADRŽAJA U NOVU BOLNICU
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Predlagatelji Interpelacije od 01.rujna 2015. godine su jedanaest vijećnika (MAURICIO
LICUL, DANIJEL FERIĆ, VERA RADOLOVIĆ, IVAN LASIĆ, ELENA VIAN, RADENKO
OGNJENOVIĆ, ROBERTO FABRIS, DEJAN JANKOVIĆ, BRUNO NEFAT, ZRINKO KAJFEŠ
i JANKO ŽUŽIĆ)
Interpelacija je proslijeđena vijećnicima Gradskog vijeća te Gradonačelniku na mišljenje, sukladno
Poslovniku. Gradonačelnik je razmotrio Interpelaciju te dostavio 16. rujna 2015. godine Izvješće s
iznesenim stavovima i mišljenje koje je upućeno 17. rujna 2015.godine vijećnicima.
Izvješća nadležni radnih tijela:
1.Odbor za statut i druge opće akte (predsjednik: Marko Martinčić)
2. Odbor za prostorno uređenje, kom.gospodarstvo i stambene odnose (predsjednik: Bruno Nefat),
vijećnici su dobili na tabletu.
PREDSJEDNIK, u ime predstavnika vijećnika koji su predložili Interpelaciju poziva gosp.
Mauricija Licula da obrazloži razloge podnošenja Interpelacije.
MAURICIO LICUL obrazlaže razloge podnošenja Interpelacije i ujedno sudjeluje u raspravi
u ime Kluba nezavisnih vijećnika.
PREDSJEDNIK, zahvaljuje vijećniku Liculu, naglašava da je rasprava za klubove vijećnika
otvorena u kojoj Mauricio Licul sudjelovao u raspravi u ime Kluba.
Budući se više nitko ne javlja za raspravu u ime klubova vijećnika, otvara raspravu za
vijećnike u kojoj su sudjelovali: IVAN LASIĆ, ARDEMIO ZIMOLO, BORIS MILETIĆ, dopunsko
obrazloženje.
PREDSJEDNIK, zaključuje raspravu i daje na glasanje Zaključak Interpelacije 11 vijećnika
zajedno sa Izvješćem Gradonačelnika kojim se Interpelacija prihvaća, te nakon glasanja utvrđuje da
je
Vijeće sa 21 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUSDRŽANIH» glasova
usvojilo
ZAKLJUČAK
sadržan u podnesenoj Interpelaciji 11 vijećnika „o potrebi rasprave o donošenju
zaključka po temi osiguravanja dijela postojeće strukture Mornaričke bolnice u Puli
za Dom za starije i nemoćne nakon preseljenja medicinskog sadržaja u novu
bolnicu”, a u kojem će smislu sukladno mišljenju i Izvješću Gradonačelnika Grad
Pula zaprimljenu inicijativu proslijediti Istarskoj županiji kako bi u svojstvu
nadležnog tijela pravovremeno razmotrila prijedlog.

AD – 20

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O RASPOREĐIVANJU
SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTI POLITIČKIH
STRANAKA U GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE-POLA ZA 2015.
GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pzle 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 plan i financije (predsjednik: Danijel Ferić), vijećnici su dobili na tabletu.
U raspravi za vijećnike sudjelovao je VIKTOR LAZARIĆ.
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PREDSJEDNIK, zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o izmjenama Odluke o
raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada
Pule-Pola za 2015. godinu, te nakon glasanja utvrđuje da je
Vijeće sa 20 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih
stranaka u Gradskom vijeću Grada Pule-Pola za 2015. godinu

Ovime je dnevni red iscrpljen.
PREDSJEDNIK, zaključuje 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pule.
Sjednica je zaključena u 22,00 sata.

Klasa:
Urbroj:
Pula, 18. studeni 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

ZAPISNIK VODIO:
IVAN KLARIĆ v.r.

PREDSJEDNIK
ROBERT CVEK v.r.
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