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GRADSKO VIJEĆE GRADA
PULA - POLA

SKRAĆENI ZAPISNIK
30. SJEDNICA
održana 30. siječnja 2012. godine

30. 01. 2012.
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SKRAĆENI ZAPINIK
sa 30. sjednice Gradskog vijeća
održane 30. siječnja 2012. godine (ponedjeljak)
u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1

Sjednicu je u 17,00 sati otvorio DENIS MARTINČIĆ, predsjednik Gradskog vijeća Grada
Pula-Pola (IDS–SDP), koji je sjednici predsjedavao.
Radi utvrñivanja prisutnosti i kvoruma izvršio je prozivanje vijećnika.
Obavještava da su vijećnici Valter Boljunčić i Janko Žužić, opravdali izostanak sa 30.
sjednice Gradskog vijeća Grada Pule
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PRISUTNI - ODSUTNI
VIJEĆNIK

LISTA

PRIMJEDBE

ARDEMIO ZIMOLO
DENIS MARTINČIĆ
MARKO MARTINČIĆ
ELENA GATTONI-STEPANOV
MARIJAN MUŽINIĆ
VIKTOR LAZARIĆ
SERGIO STUPAR
ORNELA GRUJIĆ-CUKON
JADRANKA ČERNJUL
VALTER BOLJUNČIĆ
MARICA VRBANAC
IVAN UDOVIĆ
KEMAL VELAGIĆ
PEĐA GRBIN
BRANKA DAIĆ-BURSAĆ
DUNJA RAČIĆ
BRUNO NEFAT
IRENKO SRDOČ
ZDENKA VRATOVIĆ
MAURICIO LICUL
LOREDANA ŠTOK
MIRJANA RUŽNJAK
RADOVAN CVEK
NETA ŽIKOVIĆ
LOVORKA TOMIČIĆ
JANKO ŽUŽIĆ

IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
NGL-NPC
NGL-NPC
NGL-NPC
NGL-NPC
NGL-NPC
NGL-NLŠ
NGL-NLŠ
HSU-HSLS
HSU-HSLS
HDZ-HSS
HDZ-HSS

Umjesto B.Miletića-ostavka

Odsutan

Umjesto P. Cuccurin-ostavka

Odsutan
Odsutna
Umj.S.Hrelja-ostavka;S.Sučić-ostavka

Odsutan

IZVRŠENOM PROZIVKOM I UVIDOM U EVIDENCIJSKE LISTIĆE, utvrñuje da je
prisutno 22 od ukupno 26 vijećnika te da GV može pravovaljano odlučivati
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OSTALI PRISUTNI:
LOVORKA HAJDIĆ GOLJA, p.o. Gradonačelnika pročelnica Ureda Grada Pule
EVA BARBIR, Voditelj odsjeka za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća
NIKOLINA RADULOVIĆ, zamjenica pročelnika Ureda Grada Pule,
IVAN KLARIĆ, deb. stenograf, voditelj zapisnika,
LEONARD POROPAT, vježbenik,
DAMIR PRHAT, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu,
ŽELJKO PAVLETIĆ, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu,
ERIK LUKŠIĆ, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
SILVIJA HRELJA, voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb i zdravstvo, Upravnog odjela za društvene
djelatnosti,
GORDANA LANČA, pročelnica Službe zastupanje Grada Pule,
GIORDANO SKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela za prostorno ureñenje,
VEDRANA GLAVAŠ-RAMIĆ, savjetnica 1.za prostorno ureñenje i graditeljsko naslijeñe u
Upravnom odjelu za prostorno ureñenje,
DANIJEL FERIĆ, pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu,
DEAN KOCIJANČIĆ, direktor JTP Plinara d.o.o. Pula,
IGOR ŠKATAR direktor JTP Pulapromet d.o.o. Pula,
IGOR STARI, direktor JTP Pula Herculanea d.o.o. Pula,
DRAGO GLUMAC, direktor JTP Castrum 97 d.o.o. Pula,
DALIBOR SULJEVIĆ, direktor JTP Lula Pula d.o.o. Pula
DARKO BURŠIĆ, direktor JTP Monte Ghiro d.o.o. Pula,
BRANISLAV BOJANIĆ, direktor JTP Pula Parking d.o.o. Pula,
MARIO PERUŠKO, ravnatelj JU Pula Spot Pula,
NELA NAČINOVIĆ, ravnateljica JU Gradska knjižnica i čitaonica Pula,
MILKA VOJNIĆ – VITASOVIĆ, ravnateljica JU Pučko otvoreno učilište Pula,
MARIZA KOVAČEVIĆ, ravnateljica Dječji vrtići Pula,
TAMARA BRUSSICH, Dječji vrtići RIN TIN TIN Pula
GRACIJELA ROGULJ, ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
LINO DOBRILA, Protection d.o.o. Umag, tvrtka ovlaštena za izradu Planova civilne zaštite,
LIDO SOŠIĆ, predstavnik izrañivača, «Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje,
okoliš» d.o.o. (KAPPO)
DANILO DOLINAR, predstavnik «Hidroinženjeringa,
NINOSLAV REX – predstavnik tvrtke «HIDROPROJEKT ING», voditelj Poslovnica Rijeka.
POZDRAVLJA:
- GRADONAČELNIKA GRADA PULE, gosp. Borisa Miletića
- ZAMJENIKE GRADONAČELNIKA gñu. Veru Radolović i gosp. Fabrizia Radina
- PROČELNIKE upravnih tijela Grada
- DIREKTORE javnih TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
- RAVNATELJE JAVNIH USTANOVA (Zdenka Višković-Vukić-opr.)
- predstavnike MEDIJA,
- gñicu Lorenu Benčić – simultanog prevoditelja na znakovni jezik
- i ostale GOSTE

PRELAZI SE NA UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA:
Prvi poziv za 30. sjednicu Gradskog vijeća, zajedno s materijalima, dostavljen je vijećnicima
24. siječnja 2012. godine. Uz poziv na znanje vijećnicima je dostavljeno Izvješće o danim
suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2011.
godine koje se dostavlja sukladno članku 90. i 91. Zakona o proračunu.
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Dana 27. siječnja 2012. vijećnicim je dostavljena dopuna dnevnog reda s novim točkama i
materijalima, odnosno novi dnevni red.
Takoñer su uz dopunu dnevnog reda dostavljeni amandmani na prijedloge akata pod točkom
3., 6., 9., 11. i 13., koje je podnio vijećnik Bruno Nefat (NGL nositelja Plinija Cuccurina)
Materijali su objavljeni na web stranici Grada Pule, vijećnicima su dostavljeni u digitalnom
obliku, a vijećnicima koji su to tražili materijali su dostavljeni u pisanom obliku.
NA DAN ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆNICIMA NA KLUPE DOSTAVLJENO JE:
- Izvješće o radu Odbora za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose
od 30.01.2012.
- Izvješće o radu Odbora za plan i financije od 25.01.2012.
- Izvješće o radu Odbora za društvene od 30.01.2012.
- (Odbor za statut radi nedostatka kvoruma nije održao sjednicu)
Budući da mu nije dostavljen drugi pisani prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda,
predsjednik stavlja na glasanje dnevni red za 30. sjednicu Gradskog vijeća od 27. siječnja 2012.
godine, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 22 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» za 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada
Pule utvrdio slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vijećnička pitanja
Usvajanje:
a) Skraćenog zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća od 12.12.2011. godine
b) Skraćenog zapisnika sa 29. sjednice (tematske) Gradskog vijeća od 23.01.2011. godine
Donošenje Program rada Gradskog vijeća Grada Pula-Pola za 2012. godinu
Donošenje:
a) Zaključka o usvajanju Planova zaštite i spašavanja
b) Zaključka o prihvaćanju Plana civilne zaštite
Donošenje Odluke o prijenosu osnovnih sredstava
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureñenja „ICI Istra cement
International“
Donošenje Odluke o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Pučkog otvorenog učilišta Pula .
Donošenje Zaključka o utvrñivanju osnovnih smjernica – prostorno ureñenje područja
Lungo mare
Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Vilson Kristaj)
Donošenje Odluke o sklapanju prethodne nagodbe i ugovora o financiranju ureñenja
grañevinskog zemljišta – SBE Rijeka d.o.o.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na tekst izmjena Društvenog ugovora
društva Plinara d.o.o.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluke o odabiru najpovoljnije ponude
Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
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AD -1 VIJEĆNIČKA PITANJA
Za postavljanje vijećničkih pitanja javili su se: Radovan Cvek, Sergio Stupar, Irenko Srdoč,
Elena Gattoni–Stepanov, Lovorka Tomičić, Marijan Mužinić, Branka Daić-Bursać, Ornela GrujićCukon, Ivan Udović, Jadranka Černjul, Marko Martinčić.
RADOVAN CVEK:
Dobar večer svima.
Jedno moje pitanje odnosi se na Ulicu Rimske centurijacije u kojoj su nedavno napravljeni
pješački prijelazi na ležećim policajcima, što jako lijepo estetski i funkcionalno izgleda.
Moje pitanje glasi:
- da li je moguće isto tako uraditi na dijelu Lungomare, gdje su oni visoki mastodonti.
Drugo pitanje za istu ulicu Rimske centurijacije:
- da li je moguće da se takvi prijelazi, odnosno zebre sa ležećim policajcima stave neposredno na
dva ili jedan pješački prijelaz kod ulaza uz samu školu. Dva su ležeća policajca postavljena, jedan
na raskršću, a drugi u Ulici Rimske centurijacije, što je dobro.
Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu.
/D.Martinčić: Pitanje je za gospodina pročelnika Damira Prhata ?/.
Da.
Drugo pitanje postavljam pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti gospodinu
Eriku Lukšiću:
Zakon o vodama je precizirao da se kategorijama socijalno ugroženih grañana od 1.4.2011.
godine može naplaćivati najviše 60 % od cijene vode ili odvodnje. Vodovod i Herculanea, ako je
odvodnja još u Herculanei, to mogu obavljati.
Postavljam pitanje:
- da li Vodovod Pula radi po zakonu, ili na području Grada Pule nema socijalno ugroženih grañana.
U Proračunu Grada Pule je planirana stavka za socijalno ugrožene grañane, pa se smatra da ih ima,
čim su sredstva planirana u Proračunu Grada Pule.
Molim pisani odgovor.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodin Prhat izvolite, imate riječ.
DAMIR PRHAT:
Gospodine predsjedniče, gospoñe i gospodo vijećnici, dobar večer svima.
Zahvaljujem se što ste spomenuli navedena rješenja s obzirom da smo i očekivali da će ona
biti prepoznata kao kvalitetna rješenja. U svakom slučaju smatram da su bolja od postojećih ležećih
policajaca koji se nalaze na većini lokacija u gradu Puli. Takvo rješenje ćemo implementirati i na
ostalim lokacijama u neposrednoj blizini škola, na Partizanskom putu s obzirom da imamo
odreñenih zahtjeva Policije da se uspostavi odreñeni red na navedenoj lokaciji.
Što se tiče samog Lungomara možda bi trebalo razmisliti o tome da se postojeće prepreke
zamjene preprekama kakve su postavljene u Ulici Rimske centurijacije.
Hvala najljepša.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Na drugo pitanje ste tražili pismeni odgovor.
/R. Cvek: Od nadležnog pročelnika).
Nemate potrebe sada za davanjem odgovora.
Na redu je za postavljanje vijećničkog pitanje vijećnik Sergio Stupar.
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SERGIO STUPAR:
Dobro večer, buona sera.
Imam pitanje za direktora Vodovoda i Plinare. Zajedničko je pitanje, pa mogu na njega
odgovoriti jedan i drugi.
Nedavno smo mogli pročitati u medijima kako Plinara i Vodovod zajednički provode radove
na Sisplacu, što je pohvalno i smatram da bi tako trebalo biti i dalje kada dva gradska poduzeća na
istoj trasi polažu vlastite cijevi. Interesira me: kakva je bila ta suradnja i kako se pokazala u praksi.
Ujedno me zanima i stanje sa plinofikacijom, dokle se stiglo i gdje će se mreža u ovoj godini
proširiti.
To je pitanje za direktora Plinare. Hvala lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Gospodine Kocijančiću vi ćete odmah reći nešto i o suradnji.
DEAN KOCIJANČIĆ:
Dobar večer svima. Poštovani predsjedniče i vijećnici.
Plinara ne samo sa Vodovodom, nego još malo i sa Herculaneom u Osječkoj ulici i sa
Gradom, gdje god asfaltira postojeće ili zamjenjuje asfaltni sloj, polaže svoju plinsku mrežu,
neovisno, da li je u ovoj godini ili u narednoj godini u planu. Naše je pravilo, ako moramo
zamijeniti cjelokupnu gradsku mrežu, da to bude izvedeno tako da što manje košta. Relaciju
Sisplaca smo zajedno s Vodovodom realizirali. U zajedničkom kanalu smo položili 600 metara
plinskih i vodnih cijevi u dijelu Gortanove ulice i u Ulici Sisplac, prema Hotelu Pula.
Plinofikacija grada Pule je sada aktivna. Na području naselja Veruda je realizirana na 60-tak % na
dužini od 9 kilometara, a Šišansko naselje na jedno 70-tak %. Nakon toga prelazimo na Gregovicu i
Pinetu, od Zagrebačke do Mutilske ulice, cijeli taj dio grada. Planirali smo postaviti plinske cijevi
na Puntu, ali zbog izgradnje kolektora na Rivi, prebacili smo se na dio uz Arenu, koji obuhvaća oko
6,2 km, od Zagrebačke ulice sve do Istarske ulice. Neke dijelove nećemo moći sagraditi dok se Riva
ne završi.
Četvrti je projekt Radićeva ulica. Obuhvaća dio Rakovčeve, dio Marulićeve, Negrijeve
ulice. To naselje moramo usuglasiti sa Rivom da promet u gradu bude prohodan. Jedan dio
Radićeve ulice je gotov, pa ako bude trebalo nastavit ćemo na Monte Zaro. Nećemo raditi u ulicama
koje su od važnosti za grad da bi normalno funkcionirao promet kada se Riva radi.
Evo, toliko. Zahvaljujem.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Slijedeći je na redu Irenko Srdoč.
IRENKO SRDOČ:
Dobar večer svima.
Pitanje postavljam pročelniku Upravnog odjela za prostorno ureñenje i zaštitu okoliša,
gospodinu Giordanu Škufliću.
Na lokaciji deponije bivšeg Mikrosila, koji spada pod Mjesni odbor Busoler, nalazi se dio
nesaniranog otpada kojeg tvrtka YTONG nije riješila sukladno propisima. Kako postoji mogućnost
da je dio tog otpada opasan po okolinu jer sadržava mineralna ulja, maziva, dijelove azbesta,
azbestnih cijevi i kremeni pijesak, postavljam pitanje:
- tko će s obzirom na stečaj YTONG-a preuzeti odgovornost za sanaciju tog opasnog otpada.
I potpitanje:
- da li je Ytong, po stečaju, dužnik Gradu Pula po bilo kojoj osnovi. Ako jeste da li se Grad može
namiriti u protuvrijednosti za zemljište na toj lokaciji.
Hvala lijepa.
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DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Škufliću izvolite, imate riječ.
GIORDANO ŠKUFLIĆ:
Srdačan pozdrav svim prisutnima.
U svakodnevnom redovnom radu našeg Upravnog odjela brinemo se i o tim odlagalištima
na cijelom području Grada Pule. Sabirna odlagališta za koja znamo, koja se prijave, su evidentirana
i ona se saniraju.
Za navedeno odlagalište divljeg materijala (na lokaciji deponije bivšeg Mikrosila) mi ćemo
promtno reagirati. Poslati ćemo službu da izvrši uvid da se vidi o čemu se radi i poduzeti ćemo
korake sukladno zakonu, koje nas obvezuju, koje su nama dostupni, da poduzmemo sve radnje da se
taj deponij otkloni i sanira.
Mislim da vam možemo na jednoj od idućoj sjednica Gradskog vijeća u svezi te deponije
podnijeti Izvješće što smo u svezi toga napravili.
Evo, toliko. Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Irenko Srdoč, imate li dopunsko pitanje ili ste zadovoljni odgovorom ?
IRENKO SRDOČ:
Potpitanje je bilo: da li je YTONG u bilo kojem slučaju dužnik Gradu Puli i ako je: da li se
po stečaju na neki način Grad može namiriti, ako je moguće u protuvrijednosti za zemljište.
Hvala lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Da li gospodine Feriću imate možda informaciju ili ćemo za slijedeći puta dati odgovor.
/D. Ferić: Za sijedeći put/.
Sada je teško napamet znati da li je to moguće.
Slijedeća je na redu vijećnica Elena Gattoni Stepanov.
ELENA GATTONI STEPANOV:
Dobar večer svima.
Imam pitanje za pročelnika Upravnog odjel za društvene djelatnosti. Gospodina Erika
Lukšića.
Potkraj prošlog tjedna smo čuli da je za izgradnju novog Dječjeg vrtića «Zvjezdice» u Šijani
završen javni natječaj za izbor izvoñača radova i da je postignuta znatno niža cijena od predviñene.
Zanima me kako je došlo do posljednje cijene i što je sa kreditom.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Lukšiću imate riječ.
ERIK LUKŠIĆ:
Gospodine predsjedniče, gospodo vijećnici, dobar večer svima.
Zahvaljujem se na pitanju.
Meni je isto tako bila vrlo odlična vijest kada smo čuli koja je bila najniža ponuda za
izgradnju dječjeg vrtića «Zvjezdice» u Šijani. Vidimo da je sve ono što je bilo prošlih mjeseci tema
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razgovora i kuloarskih priča daleko od istine, da je cijena koja je bila kalkulantska ustvari malo
napuhana. Vidjeli smo da je postignuta cijena na spomenutom natječaju u iznosu od 7,00 milijuna
kuna jako, jako ispod cijene o kojoj se bilo razgovaralo.
Sukladno zakonu bili smo dužni osigurati sredstva, koja su bila propisana od struke, u
iznosu od 17,00 milijuna kuna. Sada je taj iznos puno, puno manji. Takoñer možemo reći da iznos
koji je bio predviñen kreditom, u dogovoru sa bankom, neće biti u potpunosti realiziran, kao ni
kamate na ukupan iznos kredita. Dogovorom sa Zagrebačkom bankom, koja je postigla najbolju
ponudu, dogovorili smo da iznos kredita koji se ne iskoristi za izgradnju dječjeg vrtića, neće biti
realiziran i sukladno tome neće se niti naplatiti kamata na taj višak kredita.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
/E.G. Stepanov: Hvala/.
Slijedeća je na redu za postaviti vijećničko pitanje vijećnica Lovorka Tomičić.
LOVORKA TOMIČIĆ:
Pozdravljam sve prisutne.
Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule pitala sam za cijenu vode koja se naplaćuje,
odnosno ne naplaćuje za socijalno ugrožene kategorije grañana. Tom prilikom smo ovdje svi čuli da
Vodovod ne obračunava nižu cijenu vode za socijalno ugrožene grañane. Meñutim, prema Zakonu
o vodama u vodne usluge, osim cijene vode, stavlja se i cijena odvodnje. Stoga postavljam pitanje
direktoru Herculanee:
- da li Herculanea obračunava nižu cijenu odvodnje za socijalno ugrožene grañane, a koja ne može
biti viša od 60 % cijene odvodnje za ostale grañane.
Drugo pitanje postavljam pročelniku za komunalni sustav i imovinu, gospodinu Damiru
Prhatu, vezano za državno poljoprivredno zemljište.
U trećem mjesecu prošle godine započeo je natječaj za dodjelu državnog poljoprivrednog
zemljišta. Natječaj je završen i odabrani su najpovoljniji ponuditelji za odreñena zemljišta. Nakon
toga po proceduri kako je zakonom propisano dokumentaciju je trebalo proslijediti Ministarstvu
poljoprivrede kako bi se dobila suglasnost i tek nakon dobivanja suglasnosti može se pristupiti
sklapanju ugovora sa onima koji su na natječaju odabrani da mogu koristiti to poljoprivredno
zemljište.
Obzirom da Grad Pula, koliko je meni poznao, do konca prošle godine nije dostavilo
dokumentaciju Ministarstvu poljoprivrede, nije izdana suglasnost. Slijedom te okolnosti
poljoprivrednici ne mogu potpisati ugovor, odnosno ne mogu privesti namjeni zemljišta koja su
dobili na natječaju. Za razliku od Grada Vodnjana, koji je natječaj proveo u šestom mjesecu prošle
godine, kasnije nego Pula, koji je dobio već suglasnost od Ministarstva poljoprivrede upravo je u
tijeku potpisivanje ugovora poljoprivrednika koji su dobili zemljište na natječaju. Moje je pitanje:
da li je točno da Grad Pula nije dostavio dokumentaciju Ministarstvu poljoprivrede radi dobivanja
suglasnosti. Ako nije, zbog čega nije ili zašto se kasnilo sa dostavom dokumentacije ?
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Igore Stari izvolite, imate riječ.
IGOR STARI:
Dobar večer svima.
Pula Hercualanea d.o.o. javnu odvodnju uplaćuje preko TD Vodovoda d.o.o. Pula. Odvodnja
je vezana za račun za javnu odvodnju vezanu uz potrošnju pitke vode. Ukoliko Vodovod ne
naplaćuje odvodnju onda automatizmom ne naplaćuje je niti Herculanea.
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Prema Zakonu o vodama je točno definirano da socijalni ugroženi bi trebali plaćati cijenu do
60 %, ali nisu propisani kriteriji na koji način definiramo socijalno ugrožene.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodin Prhat izvolite, imate riječ.
DAMIR PRHAT:
Tema poljoprivrednog zemljišta je nekoliko puta bila na sjednici Gradskog vijeću Grada
Pule i donesene su odreñene odluke. Ono što je novina, možda niste s tim upoznati, iz Ministarstva
poljoprivrede je došao Naputak da se sve započete aktivnosti na raspolaganju poljoprivrednim
zemljištem, a radi se o prodaji i zakupu, obustave do daljnjega. Slijedom toga je održan na području
Istarske županije sastanak izmeñu predstavnika gradonačelnika gradova i načelnika općina kako
postupiti u navedenoj situaciji, te je zaključeno da će se poslati prijedlog da se sve aktivnosti koje su
započete po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu nastave i dovrše, pa ćemo i mi sve ono što smo
pripremili uputiti Ministarstvu poljoprivrede.
Evo, toliko. Hvala najljepša.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Gospoño Tomičić izvolite, imate riječ.
LOVORKA TOMIČIĆ:
Od pročelnika Prhata nisam dobila odgovor na postavljeno pitanje. Ja sam postavila pitanje:
- da li je Grad Pula na vrijeme dostavio dokumentaciju i da li je dobio suglasnost od Ministarstva
poljoprivrede RH. Očito da nije kada o tome ne priča.
Ja znam za Naputak Ministarstva poljoprivrede RH i da su postupci obustavljeni od ove
godine. Meñutim, ja sam pitala o onome što je bilo prošle godine. Kako Grad Vodnjan može sada
sklopiti ugovore sa svojim poljoprivrednicima, a Grad Pula ne može, a Grad Vodnjan je krenuo sa
natječajem 3 mjeseca nakon nas. Vidjet ćemo kako će dalje biti, ali očito je da Grad Pula, odnosno
Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu, nije zatražio i nije ishodovao propisanu suglasnost i
zbog toga poljoprivrednici u ovom trenutku nemaju rješeno pitanje korištenja zemljišta koje su
dobili na natječaju.
Cijena odvodnje se naplaćuje u cijeni pitke vode. Meñutim, ta cijena se može naplaćivati, jer
nitko ne brani Herculanei da zasebno obračunava cijenu odvodnje i šalje za to račune. Herculanea je
trebala popis socijalno ugroženih grañana s područja Pule dostaviti Vodovodu i zatražiti da se za te
grañane obračunava niža cijena odvodnje u računima za pitku vodu.
Da je nejasno tko je socijalno ugrožen, a tko nije, o tome bi vjerojatno pročelnik Upravnog
odjela za društvene djelatnosti mogao više reći. Zakonski je sve jasno, a jasno je, nažalost, da Pula
Herculanea d.o.o. Pula, kao i Vodovod d.o.o. Pula, ne obračunavaju niže cijene za socijalno
ugrožene grañane, a ta obveza im je bila od 1.04. prošle godine.
DENIS MARTINČIĆ:
Slijedeći je na redu za postaviti vijećničko pitanje vijećnik Marijan Mužinić.
MARIJAN MUŽINIĆ:
Dobar večer svima.
Imam pitanje za pročelnika Upravnog odjela za financije i opću upravu, gospodina Danijela Ferića.
Ove godine je krenuo financijski projekt „Milijun +“ kao poticaj gospodarskom sektoru i
gospodarstvenicima. Zanima me što je sa financijskim projektom Poduzetnik Pula 2010.
Hvala.
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DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Feriću izvolite, imate riječ.
DANIJEL FERIĆ:
Poštovani predsjedniče, poštovane vijećnice i vijećnici, lijep pozdrav svima.
Projekt Poduzetnik Pula 2010.
Do današnjeg dana održano je 6 sjednica Povjerenstva na kojima je razmatrano 60 prispjelih
zahtjeva u ukupnom iznosu od 43,8 milijuna kuna. Povjerenstvo i banke su prihvatile 41 zahtjev u
iznosu od 23,5 milijuna kuna. Ostalo je neiskorišteno nešto više od 6,5 milijuna kuna.
41 zahtjev je već plasirano poduzetnicima u različite djelatnosti, ponajviše u uslužne i
proizvodne djelatnosti, nešto u ribarstvo i zdravstvu.
U obradi je još 5 zahtjeva, a slobodno je 3,9 milijuna kuna. Već se priprema naredna
sjednica, nadam se, da će se i ovaj iznosi utrošiti.
Zahvaljujem.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Mužiniću želite li uzeti riječ ?
/M. Mužinić: Hvala lijepa. Zadovoljan sam odgovorom/.
Slijedeća je na redu za postavljanje vijećničkog pitanja Branka Daić–Bursać.
BRANKA DAIĆ–BURSAĆ:
Pozdravljam sve prisutne.
Svoje pitanje postavljam direktoru JTP Monteghiro d.o.o. Pula, gospodinu Darku Buršiću.
Znamo da su u toku radovi na proširenju i ureñenju pulskog groblja. Zanima me u kojoj su
fazi radovi, jeste li zadovoljni postignutim i da li će se završetak radova dogoditi u predviñenom
roku. Hvala lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala, gospodine Buršiću izvolite, imate riječ.
DARKO BURŠIĆ:
Dobar večer svima.
Pozdravljam predsjednika Gradskog vijeća, Gradonačelnika Grada Pule, zamjenicu
Gradonačelnika Veru Radolović, zamjenika gradonačelnika gospodina Fabrizia Radina, vijećnice i
vijećnike.
Zahvaljujem se na postavljenom pitanju.
Zaključno sa 27. januarom izvedeno je radova u iznosu od 2.500.000,00 kuna. Izvedeni su
svi podzemni radovi i nešto zidarskih radova, što financijski iznosi oko 27 % ukupno ugovorenih
radova. Za to vrijeme je utrošeno cirka 26 % radnih sati od ukupno ugovorenih radova, odnosno 53
radna dan.
Radovi se odvijaju na lokaciji 1 i 2 paralelno. Lokacija 1 je na istočnoj strani. Radovi su
nešto odmakli.
Prema operativnom planu i kako smo to planirali, za sada smo relativno zadovoljni kao
investitori sa izvoñačima radova, uz konstataciju naših pročelnika s kojima kontaktiramo, da će se
po terminskom planu u 2013. godini, ono što smo najavljivali, negdje u januaru mjesecu početi sa
korištenjem novih dograñenih lokacija proširenja groblja.
Ako ste zadovoljni odgovorom, to bi bilo to.
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DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospoño Bursać imate riječ.
/B.D. Bursać: Zadovoljna sam odgovorom. Hvala./.
Slijedeća je na redu za postaviti vijećničko pitanje vijećnica Ornela Grujić – Cukon.
Izvolite, imate riječ.
ORNELA GRUJIĆ – CUKON:
Dobar večer.
Ja bih pitanje postavila pročelniku Upravnog odjela za financije i opću upravu, gospodinu
Danijelu Feriću.
Grad Pula je početkom godine osnovao lokalnu riznicu, pa me zanima kako teče
implementacija konkretnog projekta i koje su prednosti od ovakvog načina poslovanja.
DENIS MARTINČIĆ:
Gospodine Feriću izvolite, imate riječ.
DANIJEL FERIĆ:
Zahvaljujem na pitanju.
Lokalna riznica je započela rad 1. siječnja 2012. godine na način da su žiro računi svih
proračunskih korisnika, njih 40, zatvoreni krajem 2011. godine, a da je istovremeno cjelokupno
financijsko poslovanje prešlo se obavljati putem žiro računa Grada Pule. Kada smo uvodili lokalnu
riznicu, treba reći, cilj je bio racionalizacija u upravljanju javnim novcem, odnosno da sustav
upravljanja javnim novcem bude što kvalitetniji, da se sam proces konsolidira, istovremeno da se
osigura bolja likvidnost samog Proračuna i da se omogući učinkovitije financijsko planiranje.
Roditeljima je donijelo jednu pozitivnu stvar, da od Nove godine sve mjesečne subvencije
za programe predškolskog odgoja u predškolskim ustanovama Dječji vrtići, Rin Tin Tin, uplate za
produženi boravak u osnovnim školama, kao i uplate za dnevni centar za rehabilitaciju Veruda,
mogu plaćati bez naknade u poslovicama financijske agencije i u poslovnicama Zagrebačke banke.
Čini mi se da je to dobra stvar za roditelje i ja ih pozivam i ovim putem da iskoriste te prednosti,
tako da ne moraju plaćati nepotrebne naknade.
Zahvaljujem.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospoño Grujić imate riječ.
/O.G. Cukon: Zahvaljujem. Zadovoljna sam odgovorom/.
Slijedeći je na redu za postavljanje vijećničkog pitanje Ivan Udović.
IVAN UDOVIĆ:
Dobar večer svim prisutnima na ovoj sjednici. Dobar večer našim gledateljima koji će pratiti
putem TV-e ovu sjednicu.
Ja imam jedno vrlo interesantno, ozbiljno, pa bih rekao i zabrinjavajuće pitanje.
Svima je nama dobro poznato koliko se toga u prošlosti bespravno izgradilo, rekonstruiralo
u našem gradu, pa me sada interesira odgovor na pitanje koje ću postaviti, na koje smatram da
gospodin Giordano Škuflić može najkvalitetnije odgovoriti. Pitanje je vezano za legalizaciju
bespravne gradnje. Grad Pula već neko vrijeme poziva, rekao bih čak i moli, investitore i vlasnike
nezakonito izgrañenih i rekonstruiranih zgrada, na pravodobno podnošenje zahtjeva za izdavanja
rješenja i legalizaciju i uključivanja u pravni sustav.
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Zanima me:
- koliki su interes grañani pokazali, odnosno što će se poduzeti prema onim investitorima koji se na
to ogluše.
Gospodine Škufliću, molim vas malo opširniji odgovor.
Hvala lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Gospodine Škufliću.
GIORDANO ŠKUFLIĆ:
Hvala na pitanju.
Ukratko ću odgovoriti na postavljeno pitanje.
Legalizacija bespravno sagrañenih objekata je u postupku. Putem medija smo imali
odreñenih aktivnosti, koje još uvijek imamo, u smislu obavještavanja svih grañana da
pravovremeno podnesu zahtjeve za legalizaciju svojih objekata.
Do današnjeg dana smo dobili 51 zahtjev. 10 je zahtjeva riješeno. Od tih 10 zahtjev 7
zahtjeva je odbijeno zato što su stranke odustale od zahtjeva, vjerojatno zato, jer su podnijele
zahtjev, a nisu imale ispunjene uvjete za legalizacije po zakonskim osnovama. 3 predmeta su
odbačena zato jer stranke nisu podnijele potrebnu dokumentaciju u odreñenom roku.
Još uvijek vjerujemo da će se do kraja roka, 31.012. ove godine, ljudi javiti. Sada su u nekim
fazama pripreme dokumentacije. Svi oni koji su kod nas dolazili, kojima smo davali potrebne
informacije, upućivali smo ih na to da ne žure, da pripreme kvalitetnu dokumentaciju, da nam je
predaju, a ne da se onda kroz naš postupak taj postupak odugovlači sa nadopunom dokumentacije
itd.
Vjerujem da je to faza kada se grañani grada Pule pripremaju. Možda netko preispita da li
stvarno ima objekt koji je nelegalan, tako da ima malo zahtjeva. Po našoj procjeni mi smo očekivali
ipak možda malo više., malo veću navalu, ali vjerujemo da će do kraja roka ipak svi oni koji bi
trebali i imaju mogućnost koju im je dao zakon da legaliziraju svoj objekt, da će to napraviti
podnošenjem zahtjeva.
Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Gospodine Udoviću imate riječ.
IVAN UDOVIĆ:
Hvala lijepa.
Ja se nadam da će se u budućnosti taj problem riješiti malo brže, efikasnije i da ćemo
predvidjeti malo više načina da ipak ti ljudi na neki način legaliziraju svoje bespravno izgrañene
objekte. Hvala lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Slijedeća je na redu za postavljanje vijećničkog pitanja Jadranla Černjul..
JADRANKA ČERNJUL:
Dobar večer svima.
Ja bih postavila jedno pitanje pročelniku Eriku Lukšiću .
Znamo da je Grad Pula krajem negdje prosinca prošle godine dobio jednu laskava titulu
Grada prijatelja djece. Mene zanima što to za naš grad konkretno znači i što će se dalje po tom
pitanju dogañati.
Hvala vam lijepa.
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DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Gospodine Lukšiću.
ERIK LUKŠIĆ:
Zahvaljujem na pitanju.
Imate pravo, upravo je to jedna laskava titula, koja ne znači samo da imamo mogućnost
postaviti dvije ploče na ulaz u Grad Pulu, nego je to velika odgovornost. Planirali smo cijeli niz
mjera kroz slijedeću godinu i slijedeće godine. Konkretno, izgradnja novog dječjeg vrtića. Želimo
omogućiti djeci grada Pule da vrtići koji će biti napravljeni, ne samo ovaj koji je prvi, nego možda i
neki slijedeći dugoročno, budu napravljeni po previñenim standardima koje propisuju pravilnici.
Predviñena je izgradnja jedna od zadnjih škola, koja je ostala u ovom periodu u koju nismo
uložili sredstva, a to je Osnovna škola Kaštanjer. Pokušavamo na toj školi u što većoj mjeri proširiti
kapacitete kako bi se djeci te školi moglo, kao u Osnovnoj školi Veruda, koju smo nedavno završili,
omogućiti da idu u školu u jednoj smjeni. I, naravno, pokušavamo riješiti niz projekta i mjera.
Imali smo dosta upita tijekom zimskih i ljetnih praznika što i kako osmisliti projekte za
djecu. U narednom projektu za slijedeću godinu ići ćemo prema svim organizacijama civilnog
društva da kroz javni poziv daju svoje prijedloge kako bi se osmislilo slobodno vrijeme. Pokušat
ćemo na nivou osnovnih škola u što većoj mjeri i dalje uključiti što veći broj djece u slobodne
aktivnosti kroz sport, fiskulturu, Zajednicu tehničke kulture. Nadamo se kako ćemo uskoro u što
većoj mjeri s ovim novostima, ne samo status koji smo dobili .opravdati, nego i odnoso prema djeci
preuzeti u što većoj mjeri. Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala lijepa. Gospoño Černjul imate riječ.
/J. Černjul: U potpunosti sam zadovoljna odgovorom/.
Riječ ima vijećnik Marko Martinčić.
MARKO MARTINČIĆ:
Gospodine predsjedniče, gospodo vijećnici.
Moje pitanje postavljam pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu,
gospodinu Damiru Prhatu.
Tražim jedno objašnjenje.
Uskoro će krenuti daljnji nastavak izgradnja obalnog kolektora. Samim time promet se miče.
Znamo za probleme prometa, gustoće prometa na obalnom pravcu. Iz novine i druga sredstva
priopćenja, manje više, znamo kuda idu alternativni pravci, odnosno gdje će se odvijati u narednom
periodu, za godinu, godinu i pol dana. Vjerujem da u Vijeću postoji zainteresiranost da se taj
problem detaljnije objasni. Posebice me zanima što se dešava sa mirujućim prometom ili bolje
rečeno sa parkingom. Dosta parkinga se mijenja. Na nekim mjestima vrše se pripremni radovi, pa
bih zamolio pročelnika, gospodina Prhata, ako nam to može objasniti, mene radi, koji postavljam
pitanje, a vjerujem i radi vas vijećnika, kao i šire javnosti, koja nas pute televizijskog prijenosa
gleda, jer je evidentno da usmjerenje u prometu, posebice u ljetnim mjesecima će biti dosta bolno,
pa bismo htjeli znati s ove razine, razine ovog Vijeća, koje donosi konačne odluke o svemu tome,
što namjerava učiniti.
Hvala vam lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala lijepa.
Gospodine Prhat izvolite, imate riječ.
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DAMIR PRHAT:
Zahvaljujem se na pitanju.
Sigurno je da će izgradnja obalnog kolektora značiti veliku promjenu za grad Pulu,
pogotovo kada je u pitanu promet. U proteklom periodu upravo na tu temu smo održavali nekoliko
sastanaka. Na stručnoj razini je održano nekoliko sjednica Povjerenstva za promet. Sa projektantima
smo imali sastanke itd., kako bismo iznašli kvalitetno, optimalno funkcioniranje u prometovanje u
periodu izgradnje obalnog kolektora.
Na kraju se iskristaliziralo rješenje da se praktički što je moguće više promet usmjerava
izvan starogradske jezgre, da se usmjerava na protočne prometne pravce. Prije svega se radi
Rakovčeva, Mletačka, Marulićeva, zatim Nazorova i Stankovićeva ulica u drugom smjeru. Isto tako
će se promet usmjeravati na pulsku zaobilaznicu s obzirom da smo implementacijom kružnih
tokova značajno dobili na sigurnosti i na protočnosti kada je u pitanju taj prometni pravac.
Veliku pažnju smo posvetili funkcioniranju javnog gradskog prometa, ali i parkiranju u
gradu Puli. Kada je u pitanja javni promet sigurno da će se odreñene linije preusmjeriti na prometne
pravce gdje će autobusi moći kvalitetnije prometovati. Osposobiti će se isto tako jedno novo
autobusno ugibalište u Ulici Starih statuta.
Što se tiče samoga parkiranja, nekoliko je površina koje će se u narednom periodu
osposobiti za parkiranje. Jedna je površina otprilike veličine hektara kod Gradskoga stadiona. Isto
tako smo uputili zahtjev i prema Lučkoj upravi, dobili smo pozitivne odgovore da se osposobi
parkiranje na Rivi i prema Općinskom državnom odvjetništvu. Prema Agenciji AUDIO smo uputili
odreñene zahtjeve za dodjeljivanjem odreñenih površina koje su u blizini starogradske jezgre i na
njima bi se uvelo parkiranje.
Održali smo i sastanke sa predstavnicima Hitne medicinske službe, sa vatrogascima, sa
MUP-om, sa Centrom za obavješćivanje, kako bismo informirali sve važne institucije od značaja za
život grañana, da u svakom trenutku svaki od naših sugrañana, zlu ne trebalo, može dobiti potrebnu
pomoć.
Gradonačelnik je donio odluku da se već od 1. veljače oformi jedinica prometne mladeži,
koja će sigurno uz prometne redare i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, doprinijeti da
promet u Gradu Puli bude što više protočan i da se osigura kvalitetno odvijanje prometa.
Hvala najljepša.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Martinčiću imate riječ.
/M. Martinčić: Hvala lijepa/.
Ovime smo zaključili 1. točku – Vijećnička pitanja.

DENIS MARTINČIĆ:
Ja bih iskoristio priliku samo da naglasim da je raspisan javni poziv za predlaganje osoba za
ovogodišnje laureate, odnosno za nagrade Grada Pule za 2012. godinu. Poziv je raspisan i traje do
29.02.2012. Pravo predlaganja imaju pojedinci, vijećnici, fizičke, pravne osobe; I ja i ovom
prilikom pozivam sve da se uključe kako bismo imali što kvalitetnije prijedloge za ovogodišnje
nagrade.
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AD – 2 USVAJANJE:
a) SKRAĆENOG ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA OD
12.12.2011. GODINE,
b) SKRAĆENOG ZPISNIKA SA 29. SJEDNOCE (TEMATSKE) GRADSKOG
VIJEĆA OD 23.01.2011. GODINE
Vijeće je bez primjedbi odvojenim glasanjem po točki a) i b),
sa 20 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 1 «SUZDRŽANIM» glasom, usvojilo
a)
b)

AD–3

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 28. sjednice Gradskog vijeća od 12.12.2011. godine
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 29. sjednice (TEMATSKE) Gradskog vijeća od 23.01.2012. godine

DONOŠENJE PROGRAMA RADA GRADSKOG VIJEĆA

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule, koji je
ujedno dao kratko uvodno obrazloženje.
Na prijedlog Programa rada Gradskog vijeća prispio je slijedeći amandman vijećnika Bruna
Nefata: „Iza točke 34. dodaju se tri nove točke 35., 36. i 37., koje glase:
35. Izvješće o radu ISTRA 1961 š.d.d. u osnivanju za 2011.godinu
Rok: lipanj/srpanj 2012.
36. Izvješće o radu PULSKOG CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO za 2011.godinu
Rok: lipanj/srpanj 2012.
37. Izvješće o radu TD „Brijuni rivijera“ d.o.o. za 2011.godinu
Rok: lipanj/srpanj 2011.“
Amandman se djelomično usvaja u dijelu kojim se prihvaća dopuna Programa s točkom 35. i
36. te isti postaje sastavni dio prijedloga Programa, dok se odbija dio amandmana - da se u Program
doda točka 37. Izvješće o radu TD „Brijuni rivijera“ d.o.o. za 2011.godinu
Izvješća nadležnih ranih tijela:
1.Odbor za statut i druge opće akte - nije održao sjednicu zbog nedostatka kvoruma.
U raspravi su sudjelovali: BRUNO NEFAT, u ime Kluba nezavisnih vijećnika, koji je
ujedno obrazložio svoje amandmane.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i na traženje vijećnika Bruna Nefata,
daje na glasanje Amadnam vijećnika Bruna Nefata da se u Program doda točka 37. Izvješće o radu
TD I «Brijuni rivijera d.o.o. za 2011. godinu», koji predlagatelj nije prihvatio.
„ZA“ prihvaćanje amandmana glasalo je 7 vijećnika za, pa amandman nje usvojen.
Zatim daje na glasanje prihvaćanje Programa rada Gradskog vijeća za 2012. godinu sa
usvojenim amandmanima, te nakon glasanja utvrñuje da je,
Vijeće sa 15 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 7 «SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
PROGRAM
rada Gradskog vijeća za 2012. godinu
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AD–4 DONOŠENJE
a) Zaključka o usvajanju Planova zaštite i spašavanja
b) Zaključka o prihvaćanju Plana civilne zaštite
Predsjednik pozdravlja gospodina Lina Dobrilu, predstavnika tvrtke Protection d.o.o. Umag,
ovlaštene za izradu planova civilne zaštite.
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik grada Pule Boris Miletić. Uvodno
obrazloženje je dao DANIJEL FERIĆ, pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu.
Izvješća nadležnih ranih tijela:
1. Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose, predsjednik: Bruno
Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovala je Lovorka Tomičić, koja iznosi slijedeće primjedbe na
materijal pod a) i to na
- stranici 9. veterinarske ustanove – Veterinarska stanica Pula, koja kao pravna osoba uopće više ne
postoji. Na Trgovačkom sudu je registrirana pod drugačijim nazivom, i navodi se samo jedna organizacija.
- stranici 14. navode se dvije organizacije i u cijelom Planu se ponavlja pogrešan naziv pravne
osobe.
- na stranici 15 odgovorne osobe «Puljanka», «Istragradnja»,
- na stranici 16. Lovačko društvo «Union» Pula, nisu upisane u rubriku gdje treba upisati podatke u
imenu i prezimenu odgovorne osobe.
- stranici 33. Organizacija pružanja veterinarske pomoći u dijelu koji navodi izvršitelje, navode se
samo veterinarske organizacije, opet pod krivim nazivom na području Grada Pule. Operativne postupke koje
su napisane, zbog malo vremena ne navoditi, Ti postupci nisu u ingerenciji veterinarskih organizacija jednim
velikim dijelom. Mogu biti neposredni izvršitelji, ali nadzor, organizacija, nad prometnom distribucijom
namirnica životinjskog podrijetla ili zaraznih bolesti obavlja Veterinarska inspekcija bez čijeg naloga niti
jedna veterinarska organizacija ne može nikakve mjere provoditi koje su napisane u Planu.
- na stranici 38. u stavku Organizacija pružanja veterinarske pomoći, nije navedeno Ministarstvo
poljoprivrede, koje nadzire, provodi i organizira odreñene mjere sukladno zakonskim propisima.
- na stranici 39. Organizacija asanacija terena, vezano je za ukapanje životinjskih lešina za asanaciju
i za asanaciju terena. Navedene su dvije organizacije od kojih jedna sigurno to neće raditi, jer za to nije
opremljena, a jedna od tih organizacija te mjere može provoditi zato što za to ima odgovarajuće rješenje i
opremljena je za to. Pogrešno su navedeni izvršitelji.
- na stranici 39 takoñer je navedeno da će mjere d.d. provoditi Zavod za javno zdravstvo Istarske
županije i Dom zdravlja Pula, pri čemu nije navedena firma koja inače za Grad Pulu od ove godine obavlja
poslove d.d.z-eja, a kasnije u tekstu se ta firma, koja se bavi poslovima d.d.z-eaja, čak i spominje. Očito u
ovom dijelu je preskočena jedna od tih organizacija koje rade te poslove.
- na stranici 42 vezano za animalnu asanaciju, neću ponavljati, podaci nisu relevantni.
- na stranici 44 Organizacija veterinarske pomoći, izvršitelji ne mogu biti samostalno organizacije,
koje su navedene, jer se po odluci Veterinarske inspekcije, osim tih organizacija, mogu navesti i druge
organizacije, ali bez odluke Veterinarske inspekcije nema apsolutnog ničega.
- na stranici 50 je očito došlo do nekakve greške u pisanju, jer piše:»Neškodljivo (od mjere
operativnih koje treba napraviti) ukloniti ranjene, ozljeñene ili bolesne životinje». Ne možete ranjenu,
ozlijeñenu životinju ukloniti, nego joj se može jedino pružiti pomoć. «Neškodljivo uklanjanje» je termin koji
se koristi za ukapanje životinjskih lešina ili nekih drugih nus proizvoda životinjskog podrijetla. Znači, ne
ranjenih i ozlijeñenih životinja. To nije isto.
- na stranici 58. se navodi pojava epizotija tipa ptičja gripa, kravlje ludilo itd. i druge bolesti.
Nositelji toga Veterinarske organizacija na području Pule nisu, nego je to Ministarstvo poljoprivrede i
Veterinarska inspekcija, koja ima i svoje stožere na razini županije za suzbijanje opasnih zaraznih bolesti.
Ima još dijelova gdje se iste stvari ponavljaju pa da ih ne želi stalno ponavljati.
U Planu civilne zaštite te su točke objedinjene.
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- na stranici 24. se navode pravne osobe i kapaciteti za preradu mesa, skladišta, hladnjače itd.
Navedene su samo 3 pravne osobe.: Plodine, Merkator i Getro. U Puli ima jako puno objekata tipa skladište,
hladnjače i objekata za preradu mesa, a u Planu su upisane samo 3 mjesta sa
kapacitetom
njihovih
skladišta, pa gdje su Billa, Puljanka, Lanterna, Kompari, Velpro, Dukat, koji ima jako velika skladišta.
Podaci su nedostatni i ne služe svrsi, a treba da budu okosnica postupanja u situacijama kada je to
potrebno., pa se mora imati plan gdje se što nalazi, koji su kapaciteti i s čime se raspolaže i po pitanju
opreme, ljudi, institucija i kontakata.

LINO DOBRILA dao je dopunsko obrazloženje vezano za iznesene primjedbe.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje odvojeno na glasanje točka a),
a zatim točku b), te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 15 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 6 «SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
pod
a)
ZAKLJUČAK
o usvajanju Planova zaštite i spašavanja
Vijeće sa 15 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 7 «SUZDRŽANIH» glasova,
b)
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana civilne zaštite

AD – 5

DONOŠENJE ODLUKE O PRIJENOSU OSNOVNIH SREDSTAVA

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić. Uvodno
obrazloženje je da ERIK LUKŠIĆ, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
Izvješća nadležnih ranih tijela:
1.Odbar za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su dobili na klupe.
U raspravi su sudjelovali: BRUNO NEFAT, u ime Kluba nezavisnih vijećnika NLPC, ERIK
LUKŠIĆ, odgovori na postavljena pitanja.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Donošenje Odluke
o prijenosu osnovnih sredstava, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 21 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ODLUKU
o prijenosu osnovnih sredstava

AD – 6

DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG
PLANA UREĐENJA «ICI ISTRA CEMENT ITERNATIONAL»

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić. Uvodno
obrazloženje je da GIORDANO ŠKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela za prostorno ureñenje, koji
se ujedno očitovao i na Amandman vijećnika Bruna Nefatam na koji je Gradonačelnik dao
negativno mišljenje.
Amandman vijećnika Bruna Nefata: Predlaže se izmjena članka 8., na način da glasi:
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„Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana planirana je izrada posebne stručne podloge–
programsko-prostorne studije s obuhvaćenim novim tehnološkim, krajobraznim i okolišnim
elementima značajnima za obuhvat Izmjena i dopuna Plana.
Predmetnu studiju je investitor–tvrtka Calucem d.o.o. dužna osigurati i prezentirati tijekom
prethodne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana.“
Izvješća nadležnih ranih tijela:
1. Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose, predsjednik:
Bruno Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
Vijećnik BRUNO NEFAT je obrazložio svoj amandman u raspravi za Klub vijećnika.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i na traženje vijećnika Bruna Nefata daje na
glasanje amandman koji Gradonačelnik nije prihvatio.
„ZA“ prihvaćanje amandmana glasalo je 7 vijećnika, pa amandman nije prihvaćen.
Zatim daje na glasanje Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana
ureñenja „ICI Istra cement International, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 15 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 7 «SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana ureñenja „ICI Istra cement International“

AD – 7

DONOŠENJE ODLUKE O ISKLJUĆENJU NEKRETNINA
IZ STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI

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 ranih tijela:
1. Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose, predsjednik:
Bruno Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
Budući se nitko nije javio za raspravu predsjednik DENIS MARTINČIĆ zaključuje raspravu
i daje na glasanje Odluku o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi, te
nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 22 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ODLUKU
o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi

AD – 8 DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA
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.
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Izvješća nadležnih ranih tijela:
1 Odbor za prostorno ureñenje, komunalni sustav i stambene odnose, predsjednik: Bruno
Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
U raspravi u trajanju od 5 minuta sudjelovali su SERGIO STPUPAR, DAMIR PRHAT,
odgovor na postavljeno pitanje.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o prodaji
nekretnina, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 20 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i s 1 «SUZDRŽANIM» glasova,
donijelo
ODLUKU
o prodaji nekretnina

AD – 9

DONOŠENJE ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI
GRADA PULE

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule. Uvodno obrazloženje
je dao ERIK LUŠIĆ, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
Na prijedlog Odluke vijećnik Bruno Nefat je podnio 2 Amandmana.
AMANDMAN 1
Predlaže se dopuna članka 39. prijedloga Odluke, na način da se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2.
koji glasi: „Preispitivanje postojanja okolnosti i činjenica iz prethodnog stavka mora se, u tekućoj
kalendarskoj godini, dovršiti najkasnije do 31.listopada, radi osiguranja potrebnih sredstava
temeljem članka 41. ove Odluke u Proračunu Grada Pule za slijedeću kalendarsku godinu.“
AMANDMAN 2
Predlaže se dopuna članka 40. prijedloga Odluke, na način da se iza stavka 1. dodaje novi stavak 2.
koji glasi: „Evidencija korisnika mora sadržavati potpune i vjerodostojne podatke o svim osnovama
primanja pomoći u sustavu socijalne skrbi, kao i podatke o vrsti i načinu davanja pomoći, te visini
izdatka; predmetni podaci smatrati će se osobnim i povjerljivim podacima koji nisu podložni
pojedinačnoj javnoj objavi, osim u slučajevima predviñenima posebnim propisima
Mišljenje gradonačelnika kao predlagatelja o amandmanu:
Na amandman 1 daje pozitivno mišljenje i isti postaje sastavni dio akta
Na amandman 2 daje negativno mišljenje.
Nadležna rad tijela:
1. Odbor za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić.
U raspravi su sudjelovali: BRUNO NEFAT u ime Kluba nezavisnih vijeća NLPC, koji je
ujedno obrazložio svoja dva amandmana; pojedinačnoj raspravi: LOVORKA TOMIČIĆ, NETA
ŽIKOVIĆ, DUNJA RAČIĆ, ERIK LUKŠIĆ, odgovori na postavljena pitanja.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i utvrñuje da je amandman 1
vijećnika Bruna Nefat prihvaćen od predlagača i postaje sastavni dio akta, dok je od 2. amandmana
vijećnik odustao.
Predsjednik stavlja na glasanje Odluku o socijalnoj skrbi Grada Pule sa usvojenim
amandman, te nakon glasanja utvrñuje da je
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Vijeće sa 20 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV»i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ODLUKU
o socijalnoj skrbi Grada Pule

AD – 10
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE
SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
STATUTA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PULA
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić. Uvodno
obrazloženje je dao ERIK LUKŠIĆ, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
Izvjeñća nadležnih radnih tijela:
1.Odbor za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić, vijećnici su dobili na klupe.
Budući se nitko nije javio za riječ predsjednik DENIS MARTINČIĆ zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Pučkog otvorenog učilišta Pula, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 21 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pučkog
otvorenog učilišta Pula

STANKA OD 18,52 do 19,07 SATI

AD – 11

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU OSNOVNIH
SMJERNICA–PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA LUNGO MARE

U nastavku rada predsjednik DENIS MARTINČIĆ pozdravlja vanjske suradnike koji će
dodatno prezentirati i obrazlagati po ovoj točki dnevnog reda:
gospodina Lido Sošića, predstavnika izrañivača Studio KAPPO iz Rovinja
gospodina Dolinar Danila, predstavnika „Hidroinženjeringa“
gospodina Rex Ninoslava, predstavnika tvrtke „HIDROPROJEKT ING“, voditelja Poslovnice
Rijeka.
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić, koji je
ujedno dao uvodne napomene za ovu točku dnevnog reda, a zatim je uvodno obrazloženje dao
GIORDANO ŠKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela za prostorno ureñenje. Zatim je IGOR STARI,
direktor Pula Herculanea d.o.o. Pula, dao obrazloženje vezano za izgradnju kolektora na
Valkanama, a dr. sc. LIDO SOŠIĆ, pobliže obrazloženje vezano za krajobraz.
Nakon toga je pročelnik Giordano Škuflić dao obrazloženje amandmana vijećnika Bruna
Nefata koji glasi:
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Predlaže se dopuna točke I. prijedloga Zaključka, na način da se iza 2.alineje dodaje nova 3.
alineja koja glasi: „Izgradnja novih ugostiteljsko-turističkih, sportsko-rekreacijskih, prometnih i
infrastrukturnih objekata unutar područja Lungomare mora se uskladiti kako s krajobraznookolišnim datostima područja, tako i sa iskazanim društvenim potrebama grañana, te praktičnom i
simboličkom značenju tog prostora u svijesti grañana, pri čemu pojedinačni komercijalni interes
mora biti podreñen općem interesu.“
Na amandman je gradonačelnik kao predlagatelj dao negativno mišljenje.
Nadležna radna tijela, mišljenja su vijećnici dobili na klupe:
1. Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose, predsjednik: Bruno
Nefat.
U raspravi su sudjelovali u ime kluba: BRUNO NEFAT, Klub nezavisnih vijećnika NLPC,
koji je ujedno obrazložio i svoj amandman, MARKO MARTINČIĆ, Kluba vijećnika IDS-a;
U pojedinačnoj raspravi: LOVORKA TOMIČIĆ, RADOVAN CVEK, PEĐA GRBIN, BRUNO
NEFAT, GIORDANO ŠKUFLIĆ odgovori na postavljena pitanja, BORIS MILETIĆ, dodatno
obrazloženje.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Amandman
vijećnika Bruna Nefata kojeg Gradonačelnik nije prihvatio, pa nakon glasanja utvrñuje
da je „ZA“ amandman glasalo 7 vijećnika, pa amandman nije prihvaćen.
Zatim daje na glasanje Zaključak o utvrñivanju osnovnih smjernica – prostorno ureñenje
područja Lungomare, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 15 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 7 «SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o utvrñivanju osnovnih smjernica – prostorno ureñenje područja Lungo mare

AD -12

DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATU PONUDE I SKAPANJU UGOVORA
O KUPORODAJI (VILSON KRISTAJ)

Predlagatelj za ou točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić. Uvodno
obrazloženje dao je DAMIR PRHAT, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu.
Izvješća nadležnih ranih tijela:
1.Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratoić, vijećnici su dobili na klupe.
Budući se nitko nije javio za riječ predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i
stavlja na glasanje Odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Vilson Kristaj), te
nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 21 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ODLUKU
o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji (Vilson Kristaj).
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AD- 13

DONOŠENJE ODLUKE O SKLAPANJU PRETHODNE
NAGODBE I UGOVORA O FINANCIRANJU UREĐENJA
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - SBE RIJEKA 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.
Na prijedlog Odluke stigao je amandman vijećnika Bruna Nefata, koji glasi:
Predlaže se izmjena teksta točke 9.2. u članku 9. Prijedloga Ugovora o financiranju ureñenja
grañevinskog zemljišta izmeñu Grada Pule i tvrtke SBE d.o.o. Rijeka, na način da se postojeće
riječi teksta: „u neposrednoj blizini zemljišta koje će Investitor prenijeti na Grad Pulu“, zamijene
riječima „sa sjeverne strane zemljišta u vlasništvu Investitora“.
Na amandman je gradonačelnik kao predlagatelj dao pozitivno mišljenje.
Izvješća nadležnih ranih tijela:
1.Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović,
2. Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose, predsjednik: Bruno
Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
U raspravi su sudjelovali: BRUNO NEFAT, u ime Kluba vijećnika NLPC, koji je ujedno
obrazložio i svoj amandman; u pojedinačnoj raspravi: PEĐA GRBIN, RADOVAN CVEK,
LOVORA TOMIČIĆ, DAMIR PRHAT odgovori na postavljena pitanja.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i stavlja na glasanje Odluku o
sklapanju prethodne nagodbe i ugovora o financiranju ureñenja grañevinskog zemljišta – SBE
Rijeka d.o.o. zajedno s usvojenim amandmanom vijećnika Bruna Nefata, te nakon glasanja utvrñuje
da je
Vijeće sa 18 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i s 1 «SUZDRŽANIM» glasom,
donijelo
ODLUKU
o sklapanju prethodne nagodbe i ugovora o financiranju ureñenja grañevinskog
zemljišta – SBE Rijeka d.o.o. zajedno s amandmanom vijećnika Bruna Nefata,
koji postaje sastavni dio akta.

AD – 14

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
TEKST IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA DRUŠTVA PLINARA D.O.O.

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić. Uvodno
obrazloženje je dao DAMIR PRHAT, pročelnik Upravno odjela za komunalni sustav i imovinu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbor za prosto ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose, predsjednik:
Bruno Nefat, vijećnici su primili na klupe.
U pojedinačnoj raspravi je sudjelovao: RADOVAN CVEK
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o davanu
prethodne suglasnosti na tekst izmjena Društvenog ugovora društva Plinara d.o.o., te nakon glasanja
utvrñuje da je
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Vijeće sa 20 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez suzdržanih glasova, donijelo
ODLUKU
o davanu prethodne suglasnosti na tekst izmjena
Društvenog ugovora društva Plinara d.o.o.

AD - 15

DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA
ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE PREDŠKOLSKE
USTANOVE DJEČJI VRTIĆI PULA

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić. Uvodno
obrazloženje je dao ERIK LUKŠIĆ, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1. Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose, predsjednik: Bruno
Nefat.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je: BRUNO NEFAT.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Odluku o davanju
suglasnosti na Odluke o odabiru najpovoljnije ponude Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula, te
nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 21 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez suzdržanih glasova, donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
Ovime je dnevni red iscrpljen te predsjednik DENIS MARTINČIĆ zaključuje 30. sjednicu
Gradskog vijeća Grada Pule.
Sjednica je zaključena u 20,50 sati.
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