GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA-POLA

SKRAĆENIZAPISNIK
33. SJEDNICA
održana 22. svibnja 2012. godine

PULA, 22.5.2012.
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SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 33. sjednice Gradskog vijeća,
održane 22. svibnja 2012. godine (utorak)
u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1

Sjednicu je u 17,02 sata otvorio DENIS MARTINČIĆ, predsjednik Gradskog vijeća
Grada Pule (IDS-SDP), koji je sjednici i predsjedavao.
Radi utvrñivanja prisutnosti i kvoruma izvršio je prozivanje vijećnika.
Obavještava da su sa sjednice opravdali izostanak vijećnici: Zdenka Vratović, Neta
Žiković, Ardemio Zimolo, Mirjana Ružnjak, Radovan Cvek
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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.Miletić-ostavka, Odsutan

Umjesto P. Cuccurin - ostavka

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

IZVRŠENOM PROZIVKOM I UVIDOM U EVIDENCIJSKE LISTIĆE, predsjednik
utvrñuje da je prisutno 20 od ukupno 26 vijećnika te da Gradsko vijeće može pravovaljano
odlučivati.
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OSTALI PRISUTNI:
ALEKSANDAR MATIĆ, pročelnik Ureda Grada Pule,
LOVORKA HAJDIĆ-GOLJA, pomoćnica pročelnika Ureda Grada Pule,
EVA BARBIR, voditel Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Pule,
IVAN KLARIĆ, deb. stenograf, voditelj zapisnika,
DAMIR PRHAT, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu,
ŽELJKO PAVLETIĆ, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu,
DANIJEL FERIĆ pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu,
ERIK LUKŠIĆ, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
ELENA PUH–BELCI, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
GORDANA LANČA, pročelnica Službe zastupanje Grada Pule,
GIORDANO SKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela za prostorno ureñenje,
DANIJEL FERIĆ, Pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu
NIKOLINA RADULOVIĆ, p.o.
IGOR VLAŠIĆ, financijski direktor JTP Pula Perculanea Pula d.o.o.
IGOR ŠKATAR, direktor JTP Pulapromet d.o.o. Pula, 2
DEAN KOCIJANČIĆ, direktor JTP Plinara d.o.o. Pula,
DARKO VIŠNJIĆ, direktor JTP Vodovod d.o.o. Pula,
DUBRAVKO KOLEC, JTP Pula Parking d.o.o. Pula,
RENATO PERC, direktor JTP Tržnica 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,
MARIO PERUŠKO, ravnatelj JU Pula Spot Pula,
KLAUDIO KARLOVIĆ, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula
MILAN–SEAD SOLDATIĆ, predsjednik Saveza sportova Grada Pule,
ANTON PLATIKOS, glavni tajnik Zajednice thničke kulture Pula,
NELA NAČINOVIĆ, ravnateljica JU Gradska knjižnica i čitaonica Pula,
GORDANA JEROMELA-KAIĆ, ravnateljica Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište
Pula,
ZDENKA VIŠKOVIĆ–VUKIĆ, ravnateljica JU PULA FILM FESTIVAL,
MARIZA KOVAČEVIĆ, ravnateljica Dječji vrtići Pula,
TAMARA BRUSSICH, ravnateljica DV-SI Dječji vrtići RIN TIN TIN Pula-Pola

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 I PREDSJEDNIKE JAVNIH USTANOVA (Graciela Rogulj opr.)
- predstavnike MEDIJA,
- gñicu Lorenu Benčić – simultanog prevoditelja na znakovni jezik
- i ostale GOSTE

3

PRELAZI SE NA UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Prije samog utvrñivanja dnevnog reda predsjednik uvodno utvrñuje da je vijećnicima
dana 26.03.2012. godine, sukladno Programu rada Gradskog vijeća, dostavljeno
-Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za
2011. godinu, te
-Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
a sve temeljem članka 28. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Takoñer, vijećnicima je 26.03.2012.dostavljeno
- Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula – Pola za razdoblje od 01. srpnja do 31.
prosinca 2011. godine, a koje Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću temeljem članka 63.
Statuta Grada Pule.
Nadalje, 11. svibnja 2012. godine, vijećnicima su na znanje dostavljeni slijedeći
materijali:
Izvješće Gradonačelnika Grada Pule o korištenju sredstava Proračunske
zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak i travanj 2012. godine,
temeljem članka 57. stavak 3. Zakona o proračunu;
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Pulu za 2011.
godinu, sukladno članku 11. Zakona o otpadu;
Službene novine Grada Pule br. 3/12.
Dana 15. svibnja 2012. godine vijećnicima je dostavljen prvi poziv za 33. sjednicu
Gradskog vijeća, zajedno s materijalima, osim materijala za točke 16. i 17. koji su dostavljeni
ranije.
Dana 18. svibnja 2012. godine vijećnicima je dostaviljena dopuna dnevnog reda sa
materijalima za dvije točke u vezi koncesija, odnosno novi dnevni red.
Materijali su objavljeni na web stranici Grada Pule: www.pula.hr, vijećnicima su
dostavljeni u digitalnom obliku, a vijećnicima koji su to tražili materijali su dostavljeni u
pisanom formatu..
NA DAN ODRŽAVANJE SJEDNICE VIJEĆNICINA SU NA KLUPE DOSTAVLJENI
SLIJEDEĆI MATERIJALI:
- Pet Amandmana vijećnika Bruna Nefata na:prijedlog Obavijesti o namjeri davanja
koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarenja korištenja morske plaže na kupalištu
Stoja u Puli.
- Amandman Gradonačelnika takoñer na prijedlog Obavijesti o namjeni davanja
koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu
Stoja u Puli
- Izvješće o radu odbora za statut i druge opće akte od 22.05.2012.
- Izvješće o radu Odbora za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene
odnose
od 18. i 22.05.2012.
- Izvješće Odbora za plan i financije od 21. 05.05.2012.
- Izvješće o radu Odbora za društvene djelatnosti od 18.05.2012.
- Izvješće o radu Odbora za izbor i imenovanja od 14.05.2012.
Budući da mu nije dostavljen drugi pisani prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog
reda, stavlja na glasanje dnevni red za 33. sjednicu Gradskog vijeća od 18. svibnja 2012.
godine, te nakon glasanja utvrñuje da je
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Vijeće s 20 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV», za 33. sjednicu Gradskog vijeća
Grada Pule utvrdilo slijedeći
DNEVNIRED
1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća od 22.03.2012. godine
3. Donošenje Zaključka o usklañenju Plana zaštite od požara za Grad Pulu
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Pula za razdoblje od 01.01.2011. – 31.12.2011. godine i Izvješća o radu Javne
vatrogasne postrojbe Pula za 2011. godinu
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za
2011.godinu
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Saveza sportova Grada Pule za
2011.g.
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zajednice tehničke kulture Pula
za 2011. godinu
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za
2011. godinu
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog kazalištaGradskog kazališta Pula za 2011. godinu
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove Dječji
vrtići Pula za 2011. godinu
11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječji vrtić–Scuola dell'infanzia
Rin Tin Tin Pula-Pola za 2011. godinu
12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice
Pula za 2011. godinu
13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pula Film Festivala za
2011.godinu
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama
za ureñenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu
15. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
(igralište Gimnazije Pula)
16. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu
17. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu
18. Donošenje
a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
b) Odluke o raspodjeli rezultata za 2011. godinu
19. Donošenje Odluke o izboru Savjeta mladih Grada Pule
20. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Puli
21. Donošenje Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule
22. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola
23. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin
Tin Tin“ Pula – Pola
24. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za
rehabilitaciju Veruda Pula
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25. Donošenje:
a) Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
b) Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog
korištenja morske plaže kupalištu Stoja u Puli

AD – 1

VIJEĆNIČKA PITANJA
Za postavljanje vijećničkih pitanja javili su se vijećnici: Marko Martinčić, Bruno
Nefat, Viktor Lazarić, Mauricio Licul, Jadranka Černjul, Lovorka Tomičić, Elena Gattoni–
Stepanov, Janko Žužić, Ornela Grujić–Cukon, Dunja Račić, Marijan Mužinić, Irenko Srdoč,
Krmal Velagić,
Prvi je na redu za postaviti vijećničo pitanje vijećnik Marko Martinčić.
Izvolite, imate riječ.
MARKO MARTINČIĆ:
Gospodine predsjedniče, gospodo vijećnici.
Svoje pitanje upućujem pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu,
gospodinu Damiru Prhatu, a sve u svezi prometa i radova na Rivi.
Naime, vidimo da su radovi počeli, da bi prometno rješenje trebalo biti usmjereno
kontinuirano i adekvatno radovima i stanju koje trenutno vlada na tom području. Meñutim,
vidimo da praktički postoji odreñeni nered.
O čemu se radi ?
Radi se o tome da vozači kako automobila, tako i motora, i dalje prolaze gradilištem,
tako da tu koordinaciju baš i ne vidim, pa me zanima u čijoj je to ingerenciji, i tko bi to trebao
kontrolirati i kako da se to privede koliko-toliko normalnom stanju.
Isto tako to se odnosi i na druge dijelove grada, pa bih molio gospodina pročelnika
Damira Prhata, ako mi može na to odgovoriti.
Hvala vam lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Prhat izvolite, imate riječ.
DAMIR PRHAT:
Hvala.
Gospodine predsjedniče, gospoñe i gospodo vijećnici, dobar večer svima. Dozvolite da
odgovorim na postavljeno pitanje.
Organizaciji ureñenja prometa tijekom izgradnje obalnog kolektora je u pripremnoj
fazi posvećena značajna pažnja. Održano je nekoliko sjednica Povjerenstva, sastanaka sa svim
relevantnim tvrtkama i institucijama, kako bi se iznašlo najbolje i optimalno rješenje za
funkcioniranje prometa tijekom perioda izgradnje obalnog kolektora.
Isto tako je osnovano Jedinica prometne mladeži, čije pripadnike možete svakodnevno
vidjeti na našim prometnicama. Posebna pažnja isto tako je posvećena i problemu parkiranja,
odnosno funkcioniranja javnog gradskog prijevoza. Nešto više poteškoća u prometu imamo i
zbog rekonstrukcije Zagrebačke ceste. Kao što znate često se dešavaju odreñena zagušenja
zbog potrebe rješavanja premošćivanja ili izgradnje odreñenih dijelova infrastrukture na
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raskrižjima sa Stankovićevom, odnosno Rakovčevom ulicom, to će potrajati još neko vrijeme,
nakon čega očekujemo da će Zagrebačka ulica biti puštena u promet, čime će se značajno
normalizirati promet u cijelome gradu.
Što se tiče samih problema o kojima govorite prometovanja na samom gradilištu, treba
istaknuti da je prometno rješenje takvo da u potpunosti onemogućava bilo kakvu vožnju na
samom gradilištu i ovo što se dešava je isključivo u odgovornosti i nadležnosti izvoñača
radova.
Prometni projekt i prometna regulacija predviña potpuno zatvoreno gradilište, nikakav
promet se ne može odvijati, osim onoga koji je prethodno utvrñeno, a radi se o eventualnom
nekom interventnom prometu, odnosno dopremi, otpremi materijala u Uljanik, tako da još
jednom mogu ponoviti, ovo je u nadležnosti samoga izvoñača.
Evo, toliko. Hvala lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Gospodine Marko Martinčiću izvolite, imate riječ.
MARKO MARTINČIĆ:
Hvala lijepa.
Nadam se da su to početne boljke, ali ipak što se tiče ingerencije, u redu, to je pitanje
gradilišta, odnosno ureñenja gradilišta, meñutim, gradilište u ovakvim trenucima bi trebalo
biti povezano i sa Prometnom policijom. Istina je, tamo je prometna mladež, ali mislim da bi
tu trebala i prometna policija dati svoje učešće malo kvalitetnije, nego to možda u ovom
trenutku i pruža.
Evo, toliko. Hvala. vam lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Nefat izvolite, imat riječ.
BRUNO NEFAT:
Imam jedno pitanje za Gradonačelnika.
Kao što je poznato Općinsko odvjetništvo je 28 ožujka ove godine podiglo optužbu
protiv okrivljenika Darka Višnjića, direktora Vodovoda Pula, zbog počinjenja produženog
kaznenog dijela protiv slobode prava čovjeka i grañanina, povrede prava na rad i drugih prava
temeljem članka 114 Kaznenog zakona.
Pitanje.
Obzirom da se ovime bavimo već unazad godinu dana, odgovori su bili vrlo šturi ili
vrlo jednostavni, da će se time baviti pravna država, došli smo do situacije kada moramo pitati
direktno Gradonačelnika da li kao Gradonačelnik, ali istovremeno i kao predsjednika
Skupštine Vodovoda Pula, može izraziti svoje mišljenje vezano za ovaj čin kontinuirane
radnje ugrožavanja nečijeg radnog prava. I na posljetku da li može reći, posebno preko svoje
većine u Nadzornom odboru Vodovoda, da predloži koje sankcije se misle provesti prema
članovima Nadzornog od bora i prema Upravi Vodovoda Pula, budući da su direktno
odgovorni za ovakav jedan čin koji, koliko se ja sjećam, koliko je meni poznat, u gradskim
poduzećima u pulskoj povijesti to se još nije desilo. Dešavali su se razno razni propusti, pa
čak i za krivična dijela se sudilo, ali prije svega zbog nemara, zbog gospodarskih tema, a ne
zbog radnih prava. Ne sjećam se da je negdje u nekom gradskom poduzeću postupak protiv
jedne odgovorne osobe došao do tog stupnja i ja bih molio zbog pulske javnosti, koja je
namjera Grada, odnosno Gradonačelnika, njegova direktna kompetencija, da po tom pitanju
učini, koji su njegovi daljnji koraci.
Hvala.
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DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Dobar večer svima.
Uvaženi gospodine predsjedniče, uvažene vijećnice, uvaženi vijećnici.
Kada govorimo o Vodovodu, moram priznati da me u trenutku puno više brine što će
biti sa vodoopskrbom u ljetnim mjesecima i mislim da je puno bitnije što Vodovod, ne samo
pulski, već i ostali istarski vodovodi čine kako ove dvije izrazito sušne godine preživjeli, kako
bi turizam funkcionirao. I mislim da je puno veći fokus stavljeno na ovome nego na ostalome,
ali ću vam odgovoriti na vaše pitanje.
Ako se ne varam, mislim da upravo i vaša stranka je protiv mene podnijela nekoliko
prijava. Prema tome, dozvolite najprije da pravosudna tijela donesu svoj pravorijek.
U meñuvremenu, koliko sam ja informiran, djelatnik je vraćen na radno mjesto i on
radi, a što se tiče eventualnih sankcija, po eventualnoj presudi ili odbacivanju, nakon toga ću
vam moći na to odgovoriti. Nikada nisam špekulirao što bi bilo kad bi bilo, ali živimo u
demokratskom društvu, imamo tridiobu vlasti, sudstvo je neovisno. Prema tome dok se
nekome krivnja ne dokaže ne možete ga unaprijed osuditi.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Nefat izvolite, imate riječ.
BRUNO NEFAT:
Htio bih samo na kraju komentirati vezano za to da je djelatnik vraćen na posao. Ja
sam razgovarao jutros sa djelatnikom, gospodinom Radulovićem, on nije vraćen na posao. To
je informacija od njega, da li je to tako ili nije, ja ne mogu provjeriti, jer je bilo prekratko
vremena.
Meñutim, što se tiče odgovornosti tijela koje predlažu i imenuju odgovorne osobe u
komunalnim trgovačkim društvima, a ta traje već godinu dana i imamo i dvije nepravomoćne
sudske presude, a koliko mi je poznato imamo i još jednu nepravomoćnu presudu od strane
Županijskog suda u Puli, već je dovoljno indicija tome da, bez obzira na složenost stanja s
vodoopskrbu, ja se slažem i da treba voditi i složene operativne postupke da bi se sačuvala
vodoopskrba u Gradu Puli, ovdje ipak imamo nešto što je pitanje osobne odgovornosti, ne
samo Uprave direktno, nego i Nadzornog odbora. Nadzornog odbora povezana je Skupština, a
u toj Skupštini Grad Pula čini većinu. Zato je bilo postavljeno ovo pitanje, zato što nakon
godinu dana raspravljati o tome da li postoji odgovornosti ili ne postoji odgovornost, a do
sada su pravosudna tijela uvijek donosila odluke samo u jednom smjeru, nisu bila
kontradiktorna, mislim da je bilo dovoljno vremena da se razmisli o tome da li ta stvar može
funkcionirati dalje ili ne može funkcionirati. Ako je stav Grada Pule, da to i dalje može to
funkcionirati, sva čast!
Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Uvaženi vijećnice, niti vi, niti ja, mogu nekoga unaprijed osuditi. To može samo sud
učiniti. Prema tome ići sa tvrdnjom unaprijed da je netko već osuñen, pa ne znam gdje bismo
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došli. Za najobičnije radno mjesto u javnom sektoru u gradskoj upravi vi morate priložiti
jedan od dokumenata, na svakom javnom natječaju je i dokaz o nekažnjavanju. Prema tome
govorimo o vrlo jednostavnim jezikom., ali dozvolite da tijela odrade svoj posao, a ne nekoga
unaprijed osuditi. Sud može odlučiti na jedan, na drugi način. Prema tome mislim da nije
ispravno nekoga, ukoliko je samo podignuta optužnica unaprijed osuditi.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Riječ ima vijećnik Viktor Lazarić.
VIKTOR LAZARIĆ:
Dobar dan svim prisutnima na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule.
Pitanje upućujem Gradonačelniku Grada Pule, gospodinu Borisu Miletiću.
Naime, „Milijun +“ je gradski program namijenjen poticanju razvoja pulskog
gospodarstva. Zanima me kakav je interes gospodarstvenika za taj projekt u gradu Puli i
koliko je sredstava za tu namjenu do sada izdvojeno?
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Zahvaljujem na postavljenom pitanju .
Mi smo imali već sjednicu Povjerenstva koje je razmatralo pristigle zahtjeve. Zahtjevi
koji su ispunjavali uvjete iz javnog poziva oni su i odobreni, već isplaćeni. Činjenica je da se
od više mjera postavlja interes za odreñenim mjerama u većem segmentu, tako je uskoro
priprema i druge sjednice Povjerenstva, pa ćemo razmotriti možda da učinimo odreñenu
preraspodjelu unutar samih programa. Radi se o ukupnom iznosu od milijun kuna., koje smo
upravo iz osnovnih prihoda Proračuna, koje su gospodarstvenici uplatili u Gradski proračun,
namijenili upravo da se vrate gospodarstvenicima.
Ono što mogu reći, osim tog segmenta, možda je puno bitnije to što se danas u gradu
Puli na više lokacija izvode veliki radovi. Ne mislim tu samo na izgradnju kanalizacije na
Rivi, mislim i na kompletnu izgradnju nove distributivne mreže prirodnog plina. U fazi je
izgradnja novog dječjeg vrtića. Danas je započeta izgradnja stanova po Programu POS-a.
Mislim da je puno bitnije da javni sektor u ovom segmentu pokuša maksimalno, koliko je to
moguće, osigurati radova poduzetnicima, posebice grañevini, koja je u vrlo teškoj situaciji.
Mi ćemo se i dalje truditi, da li putem klasičnih programa subvencije, kamatnih stopa, na
kredit ili putem ovakvih programa, koji se odnose na direktna novčana sredstva, koja se
izdvajaju iz Gradskog proračuna, prema sektoru malog i srednjeg poduzetništva, odnosno
gospodarstva, i dalje pratiti razvoj gospodarstva u našem gradu.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Slijedeći je na redu Maurcio Licul.
Izvolite, imate riječ.
MAURICIO LICUL:
Hvala lijepa.
Dobar večer svima.
Imao bih jedno pitanje u vezi plinofikacije, pa može mi odgovoriti Gradonačelnik ili
gospodin Dean Kocijančić, direktor Plinare d.o.o. Pula.
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Nedavno sam, osim što sam se bavio tom problematikom, zaprimio još jednu u nizu
pritužbi od strane potrošača plina u Gradu Puli. Ta se pritužba našeg sugrañanina odnosi, kao
i mnoge prethodne, na zahtijevanje izrade nove instalacije za korištenje prirodnog plina, iako
je on upravo posredstvom Plinare ugovorom prije par godina izradio potpuno novu instalaciju.
Pored toga, upravo tom čovjeku, kao što smo mi ukazivali u mnogim drugim dijelovima u
Puli, uopće nije niti izvršeno prethodno ispitivanje postojeće instalacije, a upravo to
prethodno ispitivanje postojeće instalacije po važećim pravilima struke je trebala biti osnova
za davanje ispravnosti instalacije koja je u pitanju.
Ovakvo ponašanje, odnosno mijenjanje stavova Plinare unutar par godina, konkretno
četiri i nešto godine je ipak malo začuñujuće, jer se plinski propisi u svijetu i Hrvatskoj, osim
u Puli, u tom meñuvremenu, ipak, nisu mijenjali, što smo ponovno provjerili.
Pored toga ovakav rad Plinare, kao i kod nas i kod naših sugrañana, smatram da
izaziva odreñene sumnje u legalnost ovakvog postupanja, govorim o Plinari, jer se mnogi
ljudi pitaju, sada mogu reći slobodno, zašto «moja plinska instalacija u Puli nije dobra, a iste
takve plinske instalacije postoje, na primjer. u Zagrebu i u drugim mjestima u Hrvatskoj, koji
koriste isti prirodni plin kao i u Puli».
Kao što je poznato, mi smo isto tako u više navrata ukazivali na ovaj problem, ali
nikada do sada niti mi, niti naši sugrañani, koji se očito sve više javljaju, nisu dobili suvisle
odgovore sa obrazloženjima Plinare, ali i Grada Pule, što u blagoj varijanti mogu reći da je
neprofesionalno i neodgovorno prema njima, prvenstveno.
Zato bih molio samo dva kratka odgovora na dva kratka pitanja.
- Koliko trenutno ima evidentiranih stvarnih potrošača plina, bilo kućanstava ili bilo privreda
u Puli, a koliko izrañenih priključaka.
Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Pretpostavljam da će na postavljena pitanja odgovoriti gospodin Dean
Kocijančić, direktor Plinare d.o.o. Pula jer su pitana vrlo detaljna.
Izvolite, imate riječ.
DEAN KOCIJANČIĆ:
Poštovani predsjedniče, poštovani vijećnici Grada Pule.
Plinara prema nekim podacima ima oko postojećih 2.844 priključaka, na što su
spojena preko 11.000 potrošača, kućanstava na prirodni plin, jer jedan priključak, recimo, kao
što je neboder ili dva priključka, kao što imaju neki neboderi, imaju po 100 potrošača, pa broj
priključaka nije jednak broju potrošača. Ima 10.999 potrošača plina i od toga 500 i nešto
industrijskih potrošača, koji spadaju u drugu kategoriju. Dakle, 11.500 i nešto bi trebalo imati
prema zadnjim podacima, ali to se stalno mijenja, pogotovo se mijenja što aktivnih potrošača
prilikom ispitivanja, primjerice, recimo, sada Ljudevita Posavskog kada se isključe oni su
trenutno u fazi prelaska s jedne vrste plina na drugu vrtu plina, pa nisu aktivni, nego su u
pripremi prelaska s jedne vrste plina na drugu vrstu plina.
Što se tiče gospodina za kojega ste pitali, ako mi uputite ime, ja ću vam i odgovoriti
pismeno, ali ime mi treba pa da sada provjerimo po našoj dokumentaciji. Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Gospodine Licul izvolite, imate riječ.
MAURICIO LICUL:
Hvala vam lijepa na odgovoru.
Dakle, oko 11.000 priključaka je sveukupno kada se grad uzme u obzir.
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Sada bih se isto tako bazirao na Pravilnik Plinare, koji je javno dostupan svima i koji
tretira upravo tu problematiku dotičnog gospodina i svih ostalih u istoj su poziciji, gdje se
može lako pročitati da u njemu je navedena odgovornost ispitivača, odnosno podizvoñača koji
obavljaju provjeru i pripremu unutarnjih plinskih instalacija za prelazak na korištenje na
prirodni plin, snose sami podizvoñači, ali za nadgledanje je odgovoran upravo distributer,
odnosno Plinara d.o.o. Pula To se vrlo lako može isčitati iz trenutnog Pravilnika za gradski
plin, a na kraju krajeva to što stoji u Pravilniku stoji i u dokumentu MUP-a.
Ja bih rekao da sam mnogo puta tražio odreñene dokumente, nisam nikada dobio
nikakve suvisle odgovore. Zato bih htio, ako je moguće, u što kraćem roku, obzirom da vidim
da imaju podatke koliko je ljudi priključeno, u pismenom obliku od Plinare dobiti na slijedeći
zahtjev na temelju toga, ustvari ću i odlučiti što dalje poduzeti, kojim se institucijama obratiti,
a prvenstveno radi toga, jer u principu tražim da Plinara dostavi detaljni pismeni izvještaj o
svim obavljenim kontinuiranim kontrolama postupaka, koji su direktno povezani sa brojem
ispitivanja instalacija, što po zakonu se mora raditi. Ljudi mi se javljaju da nikakve papire ne
dobivaju, niti zapisnike postojećeg stanja.
Dakle, Plinara nije direktno odgovorna, ali je odgovorna za nadgledanje i ukoliko je
Plinari u interesu da se plinofikacija stvarno provede po zakonu i da se maksimalno izañe u
susret grañanima, mislim da bi to trebala imati.
Htio bih da mi se dostavi prethodno navedeni izvještaj koji sam spomenuo u jasnom
statističkom obliku po svim potrebnim podacima, a prvenstveno po broju obavljenih kontrola
u postocima ispravno te neispravno provedenih ispitivanja plinskih instalacija od strane
ovlaštenih izvoñača.
Obzirom da se sve to tako radili, mislim da ne bi trebao dugo čekati.
Isto tako mislim da bi i Plinara, odnosno već je trebala Plinara d.o.o. dostaviti ovdje na
Gradsko vijeće izvještaj da bude svima vidljivo, da možemo o tome jasno komentirati i
analizirati.
Hvala lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Ja moram priznati da nisam jako dobro razumio pitanje. Valjda je gospodin Dean
Kocijančić nešto uspio razumjeti, pa će kakav takav izvještaj stići.
/M. Licul: Mogu ponoviti pitanje/.
Ne, ako ponovite isto, onda ćemo biti na istome, jer dio vaših tvrdnji gospodine Licul
je jako paušalan. Ja znam da u toj paušalnosti ima i malo spektakla za televiziju, ali konkretan
odgovor ćete teško dobiti ako ne navedete konkretne osobe. Ljudi vam dolaze, ljudi se bune,
dosta je paušalnih tvrdnji. Gospodine Kocijančiću vi ćete, ono što ste uspjeli razumjeti, nadam
se dati pismeni odgovor, pa da konačno riješimo tu enigmu sa tim ispitivanjima.
Slijedeća je na redu za postaviti vijećničko pitanje vijećnica Jadranka Černjul.
Izvolite, imate riječ.
JADRANKA ČERNJUL:
Dobar večer svima.
Ja bih imala jedno pitanje za gospoñu Veru Radolović.
Malo prije je Gradonačelnik spomenuo POS-ove stanove. Danas nam je bio i ministar
graditeljstva, koji je prisustvovao polaganju kamena temeljca za željeni početak izgradnje
POS-ovih stanova, pa me zanima koji se budući koraci planiraju poduzeti, te kada bi se
otprilike prvi stanari mogli u te stanove useliti.
Evo, toliko. Više puta sam postavljala to pitanje.
Hvala.
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DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospoño Radovolić izvolite, imate riječ.
VERA RADOLOVIĆ:
Dobar dan svima.
Gospodine predsjedniče, gospodo vijećnici.
Danas je jedan od ljepših dana. Vjerujem da većina tako misli.
Samo ću kratko ponoviti nekoliko zanimljivih detalja koje su naši grañani imali više puta
imali priliku čuti.
Ono što smo zajedno ili u suradnji sa APN – Agencijom za pravni promet i
posredovanje nekretninama, učinili je da smo od 2009. godine u postupku da se konačno
počnu graditi POS-ovi stanovi. Bilo je objektivnih i subjektivnih okolnosti zbog čega se
kasnilo, jer se, izmeñu ostalog, ponavljao natječaj za izgradnju, ali to je konačno riješeno.
Gradit će se dvije zgrade sa ukupno 65 stanova, 115 parkirnih mjesta. Uspjelo se u današnje
vrijeme recesije, recesija je s jedne strane je nekome nešto loša, u ovom slučaju je čak i
dobrog donijela, gdje je odabran izvoñač, koji je ponudio najpovoljniju cijenu i ostale
karakteristike koje su se od njega tražile, nešto preko 21.000.000,00 kuna, a ukupno sa
cijenom nadzora izgradnja će koštati 23.000.000,00 kuna.. Sve ono što je i Grad unio u
investiciju kroz vrijednost zemljišta, kroz vrijednost komunalnog doprinosa je još nešto preko
6.000.000,00 kuna, imamo 29.000.000,00 kuna sada zaokruženu cjelokupnu investiciju.
Planirano je da bi izgradnja trajala izmeñu 14 i 16 mjeseci. Mi se jako nadamo da neće
doći do nepredviñenih nekakvih radova zbog možda konfiguracije terena ili bilo čega što
može nastupit, to grañevinari sigurno bolje znaju. Očekujemo da bi slijedeće jeseni stanari
mogli useliti u stanove. Ovih dana će početi strojevi raditi, početi će izgradnja. Pozvat će se
svi zainteresirani, odnosno oni koji su na listi, kojih je 270 od ukupno 306 grañana koji su se
prijavili za POS-ove stanova. Napravit će se katalog stanova, radi se već paralelno, koji će biti
prezentiran i svi ljudi koji su na listi će imati mogućnost, zapravo ovog puta i obvezu, zajedno
s poslovnim bankama ili će možda nekom gotovinom, takvih je malo, platiti vrijednost
stanova, dokazati svoju kreditnu sposobnost. I nakon toga će se javno izvršiti odabir stanova.
Dakle, ide se po listi prvenstva. Nažalost, ja vjerujem da prvih 65 koji su na listi neće
biti svih koji će te stanove kupiti, jer moguće je da neki od njih su u meñuvremenu postali
kreditno nesposobni ili više nisu u mogućnosti ili možda nisu zainteresirani, možda im treba
veći stan. To su sve okolnosti.
Nakon tog će se potpisivati predugovori, osim za nekoliko kategorija, to su branitelji,
obitelji sa troje djece i više, morati će platiti u roku pod 15 dana, da ne nagañam sada, možda
je i kraći rok, 15 % učešća. I nakon toga ide potpisivanje predugovora sa APN-om, ugovor o
kreditu sa bankom, ako je kreditno plaćanje, ugovor itd.
Mi se nadamo i očekujemo da će krajem slijedeće godine stanovi biti useljivi.
I još nešto da kažem, da su oni koji su sumnjali i mi smo isto ugodno iznenañeni da je
ta, sada se zna pouzdano, cijena stana 896,00 € po m2., što je, ja bih rekla, u ovim uvjetima
vrlo povoljno.
Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala lijepa.
Gospoño Černjul imate riječ.
JADRANKA ČERNJUL:
Zadovoljna sam s odgovorom.
Nadam se da će se POS-ovi stanovi iti gotovi do jeseni slijedeće godine.

12

DENIS MARTINČIĆ:
Slijedeća je na redu za postavljanje vijećničkih pitanja vijećnica Lovorka Tomičić.
Izvolite, imate riječ.
LOVORKA TOMIČIĆ:
Prvo pitanje postavljam Gradonačelniku.
Udruzi «Prijatelji Valkana» odobreno je korištenje kupališta Valkane za manifestaciju
«Summer beach Festival», koja će se održati od 27.–29. srpnja. To je manifestacija koja traje
od 0:0–24:00 sata. Ulaz će se naplaćivati 70,00 €, koji uključuje festival i kampiranje. Grad je
odobrio korištenje kupališta Valkane bez naknade. Stoga pretpostavljam da je u pitanju javni
interes Grada kada je odobreno održavanje te manifestacije.
Obzirom da se kupalište Valkane nalazi u blizini stambene zone, tamo ima ljudi koji
stanuju, koji tamo žive, kojima će zasigurno buka smetati kroz ta 3 dana. Obzirom da se radi o
jedinoj gradskoj plaže za osobe s invaliditetom, to znači da kroz 3 dana se neće moći, oni koji
inače koriste kupalište Valkane za svoje kupanje, ići na more, a da ne govorim prometne
gužve koje će nastati, jer je tu velik broj posjetitelja na takvim manifestacijama.
Dakle, s obzirom i na činjenicu da se Mjesni odbor Stoja jednoglasno izjasnio protiv
održavanja te manifestaciji na toj lokaciji i da je u tijeku potpisivanje peticije protiv te
manifestacije, interesira me, koji je javni Grada da tu manifestaciju odobri upravo na
kupalištu Valkane, a ne na nekoj drugoj primjernoj i prihvatljivijoj lokaciji, a u Puli ih ima.
Drugo pitanje postavljam direktoru Pula Herculanea d.o.o. Pula.
Naime, mi smo ne tako davno odlučivali o lokaciji pročistača otpadnih voda na
Valkanama i tada nam je rečeno da je to najpovoljnija lokacija zato što su stručnjaci tako rekli
i o tome postoje studije. Nakon što smo mi odlučili o toj lokaciji da Valkane budu lokacija za
pročistač otpadnih voda, vidjela sam neke studije, jednu od studija, i moram reći da sam
iznenañena, to je Studija izvodljivosti za odabir lokacije tvrtke «Jacobs», zato što u toj studiji
ima jako puno netočnih podataka. Ja ću samo navesti neke. To je, recimo,
- da se Pula nalazi 270 kilometara sjeveroistočno od Zagreba. To nije točno, jer je ona
jugozapadno,
- da se Pula nalazi 100 kilometara sjeveroistočno od Rijeke. Opet pogrešno, nalazi se
jugozapadno od Rijeke,
- da Istarska županija ima 140.000 stanovnika. Znamo da nije tako, jer ih ima 206.000
stanovnika,
- da se Pula prostire na površini od 400 kilometara kvadratnih, što nije točno, nego je to 41,81
kilometar kvadratni.
Neću dalje navoditi, jer će me minutaža ograničiti u tome.
/D. Martinčić: Isteklo vam je vrijeme/.
Ali i čitav niz zakona koji su davnih dana istekli kada je studija rañena.
Dakle, ono što me interesira je:
- da li je to zaista ta studija o kojoj ja pričam tvrtke «Jacobs» izrañena 2009. godine,
da li je ona zaista mišljenje stručnjaka na temelju koje smo mi odabrali tu lokaciju kao takvu.
Da li je to podloga da se ocijene Valkane najpovoljnijom lokacijom ?
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Ja vam se zahvaljujem na pitanju.
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Prije svega me kao Gradonačelnika veseli što u zadnje vrijeme Grad Pula ima sve više
i više festivala. Mnogi smo svjedoci činjenici da svjetski festivali poput Autofestival upravo
odabiru Grad Pulu kao svoju destinaciju, što izuzetno povoljno utiče na razvoj turizma u
našem gradu.
Valkane da ili ne !?
To je pitanje kao pitanje Rock kluba Uljanik, to je kao pitanje Centra za mlade Rojca. Dakle,
ima potreba mladih za druženjem, za zabavom. S druge strane to su lokaliteti oko kojih
grañani žive. Treba udovoljiti njihovim potrebama. Ali, nisu samo mladi ti koji traže zabavu.
Ja redovito primam grañane, dobivam njihova pisma, e-mailove, sve više i više roditelja traži
isto tako zašto naša djeca bi trebala na zabavu odlaziti u Rovinj ili u Poreč, zašto to ne bilo u
gradu Puli. I normalno je da roditelji brinu čekajući ujutro kada će se djeca vratiti sa zabave.
Prema tome smatrao sam da je na Valkanama već i bilo takvih manifestacija, da to nije
nešto što će trajati cijelo ljeto, trajat će nekoliko dana, da možda se možemo malo svi skupa i
strpjeti, a da je dobro promovirati Grad Pulu kao otvoren grad i grad u kojem se sve više i više
festivala odvijati, jer vjerujem da upravo zabava je jedan od ključnih elemenata turističkog
proizvoda, a svi skupa znamo koliko nam je turizam bitan, koliko gledamo na ovu turističku
sezonu kao i jedan od bitnih elemenata hrvatskog gospodarstva .
Prema tome mislim da održavanje festivala, festivala koji privlače strane turite,
posebice mlade, da je to nešto dobro za našu regiju i za naš grad i otvoren sam, ne samo za
ovaj festival, već i za ostale manifestacije koje će unaprijediti turistički proizvod Grada Pule.

DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Drugo pitanje.
Vidim da je gospodin Vlašić tu, a gospodina Igora Staroga nema, pa ćete odgovor
dobiti u pisanom obliku.
Gospoño Tomičić izvolite, imate riječ.
LOVORKA TOMIČIĆ:
Ja se nadam da ću, za razliku od nekih drugih odgovora koje sam tražila od Vodovoda,
odgovor od Pula Herculanea d.o.o. Pula zaista dobiti.
Dakle, shvatili ste pitanje:
- da li je ta studija podloga zboru lokacije za pročišćivač na Valkanama i da će to biti
relativno brzo.
Dopunsko pitanje za Gradonačelnika.
Obzirom da su odabrane Valkane za spomenutu manifestaciju, koja će trajati 3 dana
od
0–24:00 sata, u nekakvim pokušajima koji su bili nekada na području Verudele, mislim da je
to bilo 1995. godine, je bio pokušaj da se ta manifestacija održi, pa je to trajalo jedan dan i
dalje više nije išlo, pa su se preselili u Rovinj, a ni tamo nije išlo. Ali, dobro, ne želim
ureknuti planiranu manifestaciju, nego dopunsko pitanje je vezano za Zakon o zaštiti od buke,
članak 10. Naime, kod takvih manifestacija očekuje se, odnosno moguće je da doñe do
prekoračenja dopuštenih razina buke i Grad mora točno imati popis ulica, trgova, područja u
kojim može doći do prekoračenja buke. Znači, da li Grad ima takav jedan popis i plan. Isto
tako i za promet i osiguranje putova dolaženja i odlaženja i tome slično. Da li je to
napravljeno ?
I u tom članku, stavu 2, isto tako navodi da u ostalim ulicama koje nisu navedene,
odnosno označene kao takve, ne smije doći do prekoračenja buke. Dakle, da li su osigurani
preduvjeti za postupanje po članku 10. Zakona o zaštiti od buke ?
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DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Vjerujem da ste upoznati da mi svake godine donosimo takav plan. Nije samo ova
manifestacija ta koja prekoračuje buku. Ukoliko će buka biti prekoračena, mi imamo Filmski
Festival, imamo i druge manifestacije, ljetnu feštu.
Prema tome to su manifestacija gdje Grad utvrñuje lokaciju, gdje je moguće imati
prekoračenje buke. Mi svake godine donosimo plan.
Glede prometa, normalno je da je na organizatoru najveća odgovornost, jer je,
vjerujem, i njima u interesu da posjetitelji budu zadovoljni, ali, normalno, da moraju voditi
računa i o našim sugrañanima.
Prema mojim informacijama, mislim da je već sa Policijskom postajom prometne
policije razgovarano i sigurno je da jedne takve manifestacije u kojima se očekuje dolazak
velikog broja turista, izmeñu ostalog, moraju imati jednu koordinaciju, ne samo sa prometnom
policijom, već sa svima onima koji sudjeluju u prometu, kao što samo prošle godine učinili za
Autlook festival u Štinjanu, jer znate da dolaze desetak tisuća gostiju samo na jednu
manifestaciju sigurno znači jedan veliki izazov za sam promet. Prema tome morati će se
sigurno koordinirati i prometna policija i javni gradski prijevoz i taksi službe, svih onih koji
sudjeluju u prometu, kako bi to u prometnom smislu prošlo što bezbolnije.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Riječ ima vijećnica Elena Gattoni – Stepanov.
ELENA GATTONI STEPANOV:
Dobar večer svima.
Ja bih imala jedno pitanje za gospodina Gradonačelnika.
Nedavno smo mogli iz medija pročitati da u najnovijem istraživanju transparentnosti
rada u javnoj upravi Grad Pula je zauzela visoko treće mjesto. I što je u odnosu na 2010.
godinu skok za pet mjesta, što je i onda bilo jako dobro. Zanima me čemu se pripisuje tako
dobar rezultat, te da li se još nešto možda čini i dalje u našoj upravi.
Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Zahvaljujem vam se na vašem pitanju.
Uvijek kažem da se može i bolje.
I večeras smo svjedoci da unatoč tome što u ovom neutralnom istraživanju koje su
proveli znanstvenici, koji su usporedili sve gradove u Republici Hrvatskoj, sve općine, sve
županije, gdje mi doista jesmo i dalje u 10 najboljih, ove godine na trećem mjestu, ali vidimo
da vijećnik Mauricio Licul nije zadovoljan, ni vijećnica Lovorka Tomičić nije zadovoljna.
Prema tome sigurno se može i bolje. Mi ćemo se truditi biti bolji.
Ono što je postulat rada ove gradske uprave je da se bude maksimalno otvoren prema
grañanima, da su sve informacije dostupne. Mi naprosto nemamo što od koga kriti. Činjenica
je da možda po netko nije zadovoljan samim tekstom odgovora, ali se odgovor apsolutno
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mora uputiti. Mislim da smo i sada možda mogli koji promil dobiti više, jer je ta, ako se mogu
slobodnim rječnikom izraziti ta utakmica bila doista u vrlo, vrlo malim razlikama. Na primjer,
mi na službenim stranicama Grada Pule nemamo snimku Gradskog vijeća, iako svaku
sjednicu Gradskog vijeća prenosimo televizijski, ali uključivanjem jedne snimke dobili bismo
možda još koji bod, što sam siguran da ćemo do idućeg istraživanja napraviti.
Mi smo kao gradska uprava uložili značajan trud u informatizaciju i mislim da je to
jedan od preduvjeta za ovakve rezultate, ali ja ću iskoristiti ovu Gradsku vijećnicu i od srca
zahvaliti svim svojim suradnicima, svim djelatnicima gradske uprave, koji su zaslužni za
ovakvo priznanje koje je Grad Pula dobila i mislim da svi skupa na to doista možemo biti
ponosni.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala lijepa.
Izvolite gospoño Gattoni, imate riječ.
ELENA GATTONI – STEPANOV:
Zahvaljujem se na odgovoru.
Koliko smo mogli pročitati bilo je više od 500 lokalnih jedinica, mislim 570m i nešto
jedinica lokalne uprave i samouprave, tako da je zaista treće mjesto za svaku pohvalu.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Slijedeći je na redu za postavljanje vijećničkog pitanje vijećnik Janko Žužić.
Izvolite, imate riječ.
JANKO ŽUŽIĆ:
Dobar večer svima.
Pitanje koje želim postaviti na tragu je vrhunskih standarda koje je stvorilo
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske na nivou pružanja socijalne skrbi u Vili Mariji.
Kako Grad Pula teži i podržava upravo takve uvjete za grañane Pule pa tako i za
korisnike Vile Marije, a to su psihički bolesne osobe, želio bih postaviti pitanje pročelniku
Upravnog odjela za komunalne djelatni i imovinu, Damiru Prhatu, vezano uz ureñenje prilaza
samom Domu za starije osobe.
Naime, prilaz Domu je kroz šumicu Boškarica, dužine otprilike 200-stotinjak metara,
ali nažalost tih 200-stotinjak metra nije osvijetljeno, tako da toj prometnici, koja je prilaz
Domu za starije osobe, neophodno nedostaje javna rasvjeta.
Kako bi prilaz Vili Mariji bio u skladu sa samim Domom, predlažem da se što hitnije
odradi dogovor sa Elektroistrom sa ciljem postavljanja javne rasvjete na prometnicu koja
povezuje Vilu Mariju sa Šišanskom cestom.
Vjerujem da je moguće u kratkom roku doći do rješenja koje će prilaz Vili Mariji
osvijetliti javnom rasvjetom, kako bi korisnici Doma za starije osobe Vile Marija, a to su
psihički oboljele osobe, imale kao i sami djelatnici Doma kvalitetan prilaz tom Domu.
Siguran sam da Grad Pula ima sluha za korisnike Doma, pogotovo jer su to osobe koje
zahtijevaju posebnu pažnju i da što hitnije isprave taj nedostatak javne rasvjete na prilazu Vili
Mariji.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Prhat izvolite, imat riječ.
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DAMIR PRHAT:
Obzirom da nije bilo pitanja, više se radilo o prijedlogu, ja se zahvaljujem na vašem
prijedlogu. Sigurno će se razmotriti mogućnost i da se uredi navedeni put i da se postavi javna
rasvjeta. Hvala vam najljepša.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Žužiću izvolite, imate riječ.
JANKO ŽUŽIĆ:
Samo sam djelomično zadovoljan odgovorom.
Mislim da bi ipak trebalo malo više imati sluha, pogotovo za te naše starije osobe, a
one znamo i sami da su tamo manje više pretežno psihički bolesne osobe.
Osim prijedloga ureñenja i postavljanja javne rasvjete na prometnicu koja povezuje
Vilu Mariju sa prometnicom na Busoleru, predložio bih Gradu Puli da uredi šumicu Boškarica
koja je zapuštena i neodržavana, tako da je u neskladu sa samim Domom za starije osobe, koji
se nalazi u Boškarici. Vjerujem da bi Herculanea mogla odraditi akciju ureñenja šumice, a
isto tako vjerujem da bi se moglo dogovoriti sa Hrvatskim šumama da pomognu ureñenju
šumice, a ne dvojim da i stanovnici, ne samo Busolera, nego i okolnih mjesnih odbora
Gregovice i Valdebeka, imaju želju i volju kako bi mogli akcijom urediti Boškaricu.
Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Prhat, hoćemo li učiniti vijećnika Žužića i stanovnike Gregovice
zadovoljne ?
Gospodine Miletiću izvolite, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Uvaženi gospodine vijećniče, doista zahvaljujem na vašoj inicijativi.
Ne znam da li ste primijetili, ali mi smo i ove godine u Proračunu Grada Pule osigurali
značajna financijska sredstva, koja upravo usmjerujemo u ureñenje i očuvanje naših šuma.
Tako smo i ove godine u suradnji sa Javnom ustanovom «Natura Histricom», koja se brine o
šumama sa posebnom zaštitom, osigurali sredstva, ne samo za šumu u Šijani, već i za
ureñenje šume na Busoleru, ako se ne varam.
Prema tome doista nam je cilj štititi naš okoliš, a potrudit ćemo se, znate i sami, da
smo i Grad Pula i Istarska županija značajno participirali u investiciji u izgradnji Doma
umirovljenika Vila Marija. Doduše, tamo je bilo nekih problema, tamo su se dešavale neke
čudne okolnosti, jer je ta investicija višestruko narasla od one planske, ali mislim da apsolutno
postavljanje javne rasvjete je bitno. Imamo nažalost i drugih dijelova našeg grada koji nisu
dovoljno osvijetljeni, ali ako se samo malo probate prisjetiti nekoliko godina unazad,
primjerice, naša pulska zaobilaznica je bila gotovo pa sva u mraku, danas je sva osvijetljena.
Sigurno ćemo se i dalje širiti po pitanju javne rasvjete, uključili smo se i u projekt energetske
učinkovitosti, što nam je omogućilo dodatne uštede, tako da vjerujem da ćemo urediti i tu
prometnicu, pristup samom Domu.
Zahvaljujem na prijedlogu i na inicijativi da se uredi sama šumica Boškarica.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Slijedeća je na redu Ornela Grujić – Cukon.
Izvolite, imate riječ.
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ORNELA GRUJIĆ – CUKON:
Dobar dan.
Ja bih postavila jedno pitanje gospodinu Danijelu Feriću.
Prije tjedan dana Pulu je posjetio ministar rada i mirovinskog sustava, gospodin
Mirando Mrsić. Tom prilikom predstavio je mjere za poticanje zapošljavanja Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, znači, zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa putem volontera.
Takav oblik zapošljavanja u upravnim tijelima Grada Pule nije novost, pa me stoga zanima da
li će Grad Pula nastaviti sa takvim vidom zapošljavanja?
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Feriču izvolite, imate riječ..
DANIJEL FERIĆ:
Poštovani predsjedniče, poštovane vijećnice i vijećnici, zahvaljujem na pitanju.
Gospoño Ornela Grujić–Cukon mi smo prilikom posjete ministra rada i mirovinskog
sustava Miranda Mrsića, prezentirali aktivne mjere politike zapošljavanja u Gradu Puli.
Gradonačelnik Boris Miletić se dotakao i Programa „Milijun plus“. Meñutim, pored
toga mi smo pokrenuli još dvije inicijative, a to je stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa, kao i Program javnih radova.
Prošle godine putem tih mjera stručnog osposobljavanja u Gradu Puli primljeno je 17
mladih volontera vježbenika, koji su se stručno osposobili i koji su nedavno i položili državni
stručni ispit, a u ovoj fazi je i javni natječaj koji je završio, putem kojega planiramo zaposliti
još 21 vježbenika volontera, da bi ta iskustva ti mladi ljudi sa završenom školom, mogli dalje
primjenjivati u svom radu, dok smo putem javnih radova u suradnji s našim partnerstvom
Herculaneom, zaposlili 8 djelatnika koji su preko 3 godine bili nezaposleni na Zavodu za
zapošljavanje.
Evo toliko. Zahvaljujem.
DENIS MARTINČIĆ:
Zahvaljujem
/O.G.- Cukon: Zadovoljna sam odgovorom/.
Slijedeća je na redu za postavljanje vijećničkog pitanja vijećnica Dunja Račić.
Izvolite, imate riječ.
DUNJA RAČIĆ:
Dobar večer svima.
Ja bih imala jedno kratko pitanje za gospodina Aleksandra Matića.
Pitala bih ga što konkretno znači iskustvo za upravljanje oglašavanjem na radio postaji
koje je iznosilo 50.000,00 kuna i da li se to moglo odraditi i bez vanjskih suradnika ?
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Gradonačelniče hoćete li odgovoriti na postavljeno pitanje !?
BORIS MILETIĆ:
Ja bih vijećnicu Dunju Račic zamolio za razumijevanje. Gospodin Matić je počeo
raditi prije 3 dana, dozvolite mu da vam pismeno odgovori.
Hvala lijepa.
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DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Dobiti ćete pisani odgovor.
Riječ ima vijećnik Marijan Mužinić.
Izvolite, imate riječ.
MARIJAN MUŽINIĆ:
Dobar večer svima.
Imam jedno pitanje za direktora TD «Vodovod», gospodina Darka Višnjića, vezano za
vodu, distribuciju vode.
Naime, svjesni smo da je zadnjih nekoliko godina, a posebno ove godine u zimskom
periodu bilo vrlo malo kišnih dana i malo oborina, pa su počele kalkulacije, odnosno razne
priče po gradu, pa i u medijima, da li će biti redukcija pitke vode u ljetnom periodu. Stoga me
zanima: da li će stvarno biti redukcije vode i što će se poduzeti ukoliko doñe do redukcije
vode. Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Višnjiću izvolite, imate riječ.
DARKO VIŠNJIĆ:
Poštovanje svima.
Hvala na pitanju.
Prije par godina Pula i Puljština je dobivala velike količine vode iz podzemlja oko Pule.
Zadnjih godina, a to je od prošle pa nazad, mi smo dobivali svega 10 litara vode u
sekundi. Sada je to na 90 litara u sekundi, jer smo pustili 5 pulskih bunara u rad. Do
1.07.2012. godine mislimo pustiti u rad još Tivoli i Canpanož, s čime bismo skočili na150
litara vode u sekundi. Uz Rakonek, koji je pouzdan, mi bismo sa tim došli negdje na 400 litara
vode u sekundi.
Količina koja nam fali je nešto oko 500 litara vode u sekundi koji su pikovi u Puli po
ljeti. Očekujemo to sa sjevera iz akumulacija.
Za sada su garancije da će ta voda biti i sa time pretpostavljam da neće biti problema u
vodoopskrbi.
Hvala vam lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala lijepa.
Gospodine Mužiniću izvolite, imate riječ.
MARIJAN MUŽINIĆ:
Zahvaljujem se na odgovoru.
I nadajmo se da će se nedostatak od 100 litara vode u sekundi pokriti iz drugih izvora
sa sjevera, kako je to sada rekao gospodin direktor i da neće doći do redukcije vode, što bi
bilo veoma teško za grad Pulu, posebno za turistička poduzeća i druge velike korisnike vode.
Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Slijedeći je na redu za postavljanje vijećničkog pitanja vijećnik Irenko Srdoč.
Izvolite, imate riječ.
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IRENKO SRDOĆ:
Zahvaljujem.
Odustajem od postavljanja vijećničkog pitanja.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala lijepa.
Vijećnik Kemal Velagić je posljednji koji se javio za postavljanje vijećničkog pitanja.
Izvolite, imate riječ.
KEMAL VELAGIĆ:
Ja imam jedno pitanje za gospodina Fabrizia Radina.
Ministar graditeljstva Ivan Vrdoljak je nedavno osim Istarske županije, posjetio i Grad
Pulu. Mogli smo čitati u medijima kako se ministar upoznao sa projektom ureñenja fasada
«Dolce Vita», ali i projektom «Tisuću fasada». Zanima me o kakvom je projektu riječ i što je
ministar o tome rekao. Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Gospodine Fabrizio Radin izvolite, imate riječ.
FABRIZIO RADIN:
Projekt ureñenja gradskih pročelja, radnoga naziva «Tisuću fasada» je još u izradi, pa
tako nismo imali prilike o tome pobliže govoriti u javnosti, a nit na sjednici Gradskog vijeća.
Izrañen je već jedan katalog ureñenja pročelja koji obuhvaća 148, čini mi se, fasada u strogom
centru grada, to je povijesna naša jezgra i 48 austrougarskih vila na području Verude i Vile
Minz.
Radi se o projektu koji pretpostavlja evidentiranje svih fasada u našem gradu koje
vape za obnovom.
Izrañen je veoma stručno. Za sada, čini mi se, da idemo dobrim putem.
A ono što je zanimalo ministra je bilo slijedeće.
Koliko smo platili posao.
Pretpostavljao je da se radi o vanjskoj agenciji.
Ne radi se o vanjskoj agenciji. Nismo platili ništa izvan onoga što plaćamo jednu
osobu, gospoñu Barbaru Belić – Ravnić, koja je inače jedina djelatnica koja radi na tom
projektu uz rad, veoma dobar za sada i za pohvalu, dvaju volontera, mlada arhitektica Nina
Velkavrh i naš Marko Perca, koji je izradio sve fotografije. Praktički mi imamo za sada 196
gradskih pročelja koja su evidentirana, za koje postoje svi podaci koji su važni za procjenu
vrijednosti obnove.
Vrijednost obnove 200-stotinjak fasada je 87,5 milijuna kuna. Mislimo da će posao
biti dovršen do kraja ovoga polugodišta i da nećemo preći brojku od 500 fasada.
Radni naziv je bio malo pesimističan. Smatramo da ćemo imati na kraju jedno
petstotinjak fasada evidentiranih i to će služiti gradskoj upravi za što ? Kao evidencijska
podloga u traganju modela financiranja i mogućnosti financiranja obnove naših gradskih
pročelja iz državnih fondova, koji nam stoje na raspolaganju za sada, i iz europskih fondova,
mi se nadamo.
Evo, toliko. Hvala vam puno.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Velagiću imate riječ.
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KEMAL VELAGIĆ:
Ja se nadam da će biti što više fasada ureñeno.
Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Ovime smo iscrpili sva vijećnička pitanja.

AD – 2

USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE
GRADSKOG VIJEĆA OD 22.03.2012. GODINE

Vijeće je bez primjedbi sa 20 glasova ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, usvojilo
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 32. sjednice Gradskog vijeća od 22.03.2012. godine

AD – 3

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USKLAĐENJU PLANA
ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAD PULU

Predlagatelj za ovu toku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Bortis Miletć.
Uvodno obrazloženje je dao DANIJEL FERIĆ, pročelnik 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 prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose,
predsjednik: Bruno Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 20 glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o usklañenju Plana zaštite od požara za Grad Pulu

AD – 4

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
RADU UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE PULA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2011.–31.12.2011.
GODINE I IZVJEŠĆA O RADU JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE PULA ZA 2011. GODINU

Predlagatelj za ovu toku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletć.
Uvodno obrazloženje je dao KLAUDIO KARLOVIĆ, zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe Pula.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1. Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbora za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić,
3. Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su dobili na
klupe.
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Vijeće je bez rasprave sa 20 glasova «ZA» bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za
razdoblje od 01.01.2011. – 31.12.2011. godine i Izvješća o radu Javne vatrogasne
postrojbe Pula za 2011. godinu

AD- 5

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU
JAVNE USTANOVE PULA SPORT ZA 2011. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dao MARIO PERUŠKO, ravnatelj JU Pula Sport.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić,
3. Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su dobili na
klupe.
U raspravi je sudjelovao vijećnik: BRUNO NEFAT, u me Kluba Nezavisnih vijećnika
NLPC, MARIO PERUŠKO, odgovori na postavljena pitanja.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Donošenje
Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2011.godinu, te nakon
glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 15 glasova «ZA», bez glasova PROTIV» i 5 «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2011.godinu

AD – 6

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA
O POSLOVANJU SAVEZA SPORTOVA GRADA PULE ZA
2011. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dao MILAN SEAD SOLDATIĆ, predsjednik Saveza sportova
Grada Pule.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić,
3.Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su
dobili na klupe.
U pojedinačnoj raspravi je sudjelovao vijećnik BRUNO NEFAT.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Donošenje
Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Saveza sportova Grada Pule za 2011. godinu, te
nakon glasanja utvrñuje da je
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Vijeće sa 15 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 5 «SUZDRŽANIH» glasova
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Saveza sportova Grada Pule za 2011. godinu,

AD – 7

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA
O POSLOVANHU ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE
PULA ZA 2011. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletič.
Uvodno obrazloženje je podnio ANTON PLETIKOS, glavni tajnik Zajednice tehničke
kulture Pula.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić,
3.Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su
dobili na klupe.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovali su: BRUNO NEFAT, VERA RADOLOVIĆ, odgovori na
postavljena pitanja.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Donošenje
Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zajednice tehničke kulture Pula za 2011.
godinu, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 20 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Zajednice tehničke kulture Pula za 2011. godinu

AD – 8

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA
O POSLOVANJU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
PULA ZA 2011. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je podnijela ELENA PUH-BELCI, pomoćnica pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić,
3.Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su
dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 19 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANI» glasova donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta
Pula za 2011. godinu
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AD – 9

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA
O POSLOVANJU ISTARSKOG NARODNOG SVEUČILIŠTA
-GRADSKOG KAZALIŠTA PULA ZA 2011. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je podnijela GORDANA JEROMELA KAIĆ, ravnateljica
Istarskog narodno kazališta - Gradsko kazalište Pula.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić,
3.Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su dobili na
klupe..
U pojedinačnoj raspravi je sudjelovao vijećnik BRUNO NEFAT.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Donošenje
Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog kazališta-Gradskog
kazališta Pula za 2011. godinu, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 20 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog kazališta-Gradskog
kazališta Pula za 2011. godinu

AD – 10

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA
O POSLOVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE
DJEČJI VRTIĆI PULA ZA 2011. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je podnijela MARIZA KOVAČIĆ, ravnateljica Predškolske
ustanove Dječji vrtići Pula.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić,
3.Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su dobili na
klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 19 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SZDRŽANIH» glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove
Dječji vrtići Pula za 2011. godinu
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AD – 11

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA
O POSLOVANJU DJEČII VRTIĆ – SCUOLA SULL'INFANZIA «RIN
TIN TIN» PULA-POLA ZA 2011.GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je podnijela TAMARA BRUSSICH, ravnateljica DV RIN-TINTIN Pula- Pola.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić,
3.Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su dobili na
klupe.
U pojedinačnoj raspravi je sudjelovala ELENA GATTONI STEPANOV.
Predsjednik Vijeća DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječji vrtić–Scuola dell'infanzia
«Rin Tin Tin Pula-Pola za 2011. godinu, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 18 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječji vrtić–Scuola dell'infanzia
«Rin Tin Tin“ Pula-Pola za 2011. godinu

AD – 12

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA
O POSLOVANJU GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE
PULA ZA 2011. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda e Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je podnijela NELA NAČINOVIĆ, ravnateljica Gradske
knjižnice i čitaonice Pula.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić,
3.Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su
dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 18 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2011. godinu
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AD – 13
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU
POSLOVANJU PULA FILM FESTIVALA ZA 2011. GODINU

IZVJEŠTAJA

O

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je podnijela ZDENKA VIŠKOVIĆ-VUKIĆ, ravnateljica Pula
Film Festivala Pula.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za društvene djelatnosti, predsjednik: Janko Žužić,
3.Odbor za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su dobili na
klupe.
U pojedinačnoj raspravi je sudjelovala vijećnica: LOVORKA TOMIČIĆ, ZDENKA
VIŠKOVIĆ – VUKIĆ, odgovori na postavljena pitanja.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Donošenje
Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pula Film Festivala za 2011.godinu, te nakon
glasanja utvrñuje da je
Vijeće aa 18 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pula Film Festivala za 2011. godinu

AD – 14

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAA I DOPUNAMA ODLUKE O
AGROTEHNIČKIM MJERAMA, MJERAMA ZA UREĐENJE I
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA
ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je podnio GIORDANO ŠKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela
za prostorno ureñenje.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1. Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose,
predsjednik: Bruno Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 19 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za
ureñenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu
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AD – 15

DONOŠENJE ODLUKE O ISKLJUČENJU NEKRETNINE
IZ STATISA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI
(IGRALIŠTE GIMNAZIJE PULA)

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je podnio GIORDANO ŠKUFLIĆ, pročelnik Upravnog odjela
za prostorno ureñenje.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
3. Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
4. Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose,
predsjednik: Bruno Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 19 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRANIH» glasova, donijelo
ODLUKU
o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
(igralište Gimnazije Pula)

- STANKA OD 19,31 – 19,50 SATI –

AD – 16
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA
IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU

O

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dao DAMIR PRHAT, pročelnik Upravnog odjela za
komunalni sustav i imovinu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose,
predsjednik: Bruno Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
U raspravi je sudjelovao vijećnik BRUNO NEFAT u ime Kluba NGLPC.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i ureñaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu, te nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće sa 16 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 4 «SUZDRŽANA» glasa,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu
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AD – 17
DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
2011. GODINU
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dao DAMIR PRHAT, pročelnik Upravnog odjela za
komunalni sustav i imovinu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose,
predsjednik: Bruno Nefat, vijećnici su dobili na klupe.
U pojedinačnoj raspravi sudjelovao je vijećnik BRUNO NEFAT, DAMIR PRHAT,
odgovori na postavljena pitanja.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Donošenje
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2011. godinu, nakon glasanja utvrñuje da
Vijeće sa 14 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 6 «SUZDRŽANA» glasova,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

AD – 18 DONOŠENJE
a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
b) Odluke o raspodjeli rezultata za 2011. godinu
Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule,
Uvodno obrazloženje je dao DANIJEL FERIĆ, pročelnik Upravnog odjela za financije i opću
pravu.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za plan i financije, predsjednica: Zdenka Vratović, vijećnici su dobili na klupe.
U raspravi su sudjelovali: MAURICIO LICUL, u ime Kluba Nezavisnih vijećnika
NLPC, MARKO MARTINČIĆ, u ime Kluba vijećnika IDS-a, VERA RADOLOVIĆ;
pojedinačnoj raspravi: LOVORKA TOMIČIĆ, BRUNO NRFAT, DANIJEL FERIĆ,
odgovori na postavljena pitanja.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i najprije daje na glasanje
točku a), a zatim točku b), te nakon glasanja utvrñuje da je
a)

Vijeće sa 14 glasova «ZA», 4 glasa «PROTIV» i 2 «SUZDRŽNA» glasa, donijelo
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu

b)
pod

Vijeće sa 14 glasova «ZA», 2 glasa «PROTIV» i 4 «SUZDRŽNA» glasova, donijelo
ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2011. godinu
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AD – 19

DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU SAVJETA MLADIH
GRADA PULE

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Odbor za izbor i imenovanja, u ime kojeg je
uvodno obrazloženje podnio VIKTOR LAZARIĆ, predsjednik Odbora.
Vijeće je bez rasprave sa 19 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDŽANIH» glasova, donijelo
ODLUKU
o izboru Savjeta mladih Grada Pule
I.
U Savjet mladih Grada Pule biraju se:
1. SANDRA BLAŠKOVIĆ (Forum mladih SDP)
2. MATIJA LICUL (Udruga mladih Velog Vrha „sVRHA“)
3. NIKOLA ZGONJANIN (Udruga Ladonja)
4. DALIBOR PALKO (Udruga Institut)
5. MARIN GRGUREV (Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu)
6. SANJA BIBERIĆ (Udruga Start-up)
7. PETRA VEJNOVIĆ (Talijanska srednja škola „Dante Alighieri“)
8. GORAN RUKLJAČ (Forum mladih SDP)
9. MARTINA MARČETA (Udruga mladih Velog Vrha „sVRHA“)
II.
Utvrñuje se lista zamjenika članova Savjeta mladih u sastavu:
1. VITOMIR ŠKARIĆ (Forum mladih SDP)
2. DINO KRANJC (Udruga mladih Velog Vrha „sVRHA“)
3. TEUTA MOLNAR (Udruga Ladonja)
4. INA KIHLI (Udruga Seasplash)
5. STEFAN PAVLOVSKI (Studentska udruga Pula)
6. IVAN MAVRIĆ (Studentska udruga Pula)
7. LUKA BLAGOVIĆ (Klub mladih IDS)
8. DIANA KUKIĆ DASKO (Klub mladih IDS)
9. VELJKO SKOL (Udruga Sonitus)

AD – 20

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PRIJEDLOGU IMENOVANJA
SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U PULI

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Odbor za izbor i imenovanja, u ime kojeg je
uvodno obrazloženje podnio VIKTOR LAZARIĆ, predsjednik Odbora.
Izvješće nadležnog radnog tijela:
1. Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić, vijećnici su dobili
na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 19 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDŽANIH» glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o prijedlogu imenovanja sudaca
porotnika Županijskog suda u Puli-Pola
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Gradsko vijeće predlaže za suce porotnike:
1. Sonja Lovrečić, Banjole, Lucefinka 10
2. Dragica Mulić, Pula, Jeretova 20
3. Dragan Zuber, Pula, Vinogradska 5,
4. Ljubica Subotić, Pula, Krležina 5
5. Zlatko Šimonović, Pula, Prilaz Monte Cappelletta 1
6. Elvia Rojnić, Pula, Prilaz Monte Cappelletta 3
7. Stanka Buršić, Pula, Akvilejski prilaz 7
8. Vera Radošević, Pula, Kochova 18

AD – 21

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU
ZAPOVJEDNIKA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PULE

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 radnih tijela:
1. Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik: Viktor Lazarić, vijećnici su dobili na
klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 19 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule
(Zapovjednikom Zapovjedništva CZ imenuje se Erik Lukšić,
Danijel Ferić, imenuje se načelnikom Zapovjedništva,
Vinko Knez, imenuje se operativcem Zapovjedništva.
Pomoćnicima za mjere civilne zaštite Zapovjedništva, imenuju se:
- Marijan Kaurić, Grad Pula, za mjeru sklanjanja;
- Nevija Srdoč, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Pula, za mjeru evakuacija;
- Vladimir Brščić, Pula Herculanea d.o.o. Pula, za mjeru zbrinjavanja.
Za članove Zapovjedništva civilne zaštite, imenuju se:
- Nirvana Ukušić, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin,
zadužena za mobilizaciju
- Damir Prhat, Grad Pula.
U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće na području grada, za
zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite poziva se i aktivira
Zapovjedništvo, na prijedlog zapovjednika i po nalogu Gradonačelnika.
Zapovjedništvo se mobilizira temeljem radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti.
Sredstva za rad Zapovjedništva osiguravaju se u Proračunu Grada Pule.
Administrativno-tehničke poslove za Zapovjedništvo obavlja Upravni odjel za
financije i opću upravu Grada Pule).
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AD – 22

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU GRADSKOG
POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA ZA GRAD PULA-POLA

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 radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik: Viktor Lazarić, vijećnici su dobili na
klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 19 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola
(Imenuju se: - Fabrizio Radin, mag.soc., za predsjednika, kojega u slučaju njegove odsutnosti
ili spriječenosti zamjenjuje Vera Radolović, mag.oec, zamjenica predsjednika,
- Peña Grbin, mag.iur., za člana,
- Danijel Ferić, mag.oec., za člana,
- Svjetlana Abram, mag.ing.aedif., za članicu,
- Loris Mošnja, mag.ing.agr., za članicu,
- mr.sc.Marijan Kaurić, mag.ing.sig., za člana,
- Dean Kocijančić, mag.ing.stroj., za člana,
- Željko Ujčić, mag.arh., za člana,
- Lovorka Hajdić Golja, mag.iur., za članicu.)

AD - 23

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVATELJICE DJEČJEG
VRTIĆA –SCUOLA DELL'INFANZIA «RIN TIN TIN» PULA – POLA

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić.
Uvodno obrazloženje je dao ERIK LUKŠIĆ, pročelnik Upravnog odjela za društvene
djelatnosti.
Nadležna radna tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik: Viktor Lazarić, vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 20 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANI» glasova, donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića - Scuola dell´infanzia
“Rin Tin Tin” Pula-Pola (Tamara Brussich)
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AD – 24

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
UPRAVNOG VIJEĆA DNEVNOG CENTRA ZA
REHABILITACIJU VERUDA 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.
Nadležna radna tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbora za izbor i imenovanja, predsjednik: Viktor Lazarić, vijećnici su dobili na klupe.
Vijeće je bez rasprave sa 20 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANI» glasova, donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula
U Upravno vijeće Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula imenuju se:
- Marica Vidak - Konjević, predstavnik osnivača,
- Davorka Maras-Tkačuk, predstavnik osnivača,
- Dragan Poropat, predstavnik osnivača,
- Marinela Pincan Šimić, predstavnik radnika,
- Mirsada Budija, predstavnik roditelja/skrbnika- korisnika usluga.

AD – 25
DONOŠENJE
a) Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
b) Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja morske plaže kupalištu Stoja u Puli
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, koji se ujedno izjasnio i o prispjelim amandmanima vijećnika BRUNA
NEFATA.
Amandman 1. na točku 25. b)
1. Predlaže se dopuna točke III,. Stavka 1. Obavijesti, na način da se iza alineje 3.
dodaje nov alineja 4. koja glasi:
«4) iznajmljivanje kabina za presvlačenje – spremišta za plažnu opremu.»
Navedeni amandman se prihvaća.
Amandman 2.
Predlaže se izmjena točke IV. Stavka 1., točke s) Obavijesti, na način da glasi:
«Koncesionar je dužan izvršiti sve zahvate u prostoru koji je obuhvaćen koncesijom,
sukladno detaljnom planu ureñenja «kupalište Stoja» Pula («Službene novine « Grada Pule r.
04/00, te ishoditi lokacijsku dozvolu za tu svrhu u roku od godinu dana, potvrdu glavnog
projekta u roku od dvije godine, te uporabnu dozvolu u roku od 4 godine od dana zaključenja
ugovora o koncesiji».
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Iz formalnih razloga amandman se odbija, preformuliran je u gradonačelnikov kao
amandman, kojim se utvrñuju odreñeni rokovi.
Amandman 3.
Predlaže se dopuna točke VII., stavka 1. Obavijesti, na način, da se, iza kraja teksta,
pridodaju riječi:
«Ni na internet stranicama Grada Pule cww.pula.hr.»
Na Amandman broj 3 daje se negativno mišljenje.
Amandman broj 4
Predlaže se dopuna točke XII. Obavijesti novim stavkom 3), koji glasi:
«Ugovorom o koncesiji obvezno će se utvrditi uvjeti raskida koncesijskog ugovora u
slučaju neispunjenja uvjeta iz točke IV. ove Obavijesti.»
Na amandman se daje negativno mišljenje.
Amandman 5.
Predlaže se dodavanje nove točke XIII. Koja glasi:
«Grad Pula će istovremeno s ovom Obavijesti izdati i obavijest o namjeri davanja u
dugogodišnji zakup s pravom grañenja i preostalog zemljišta i grañenja (k.č. 5208/1, 5208/2 i
3091 k.o. Pula), koje s česticama iz točke II. Ove Obavijesti čine prirodnu i neodvojivu
cjelinu kupališta Stoja, a pod uvjetima po svemu j jednakima onima iz ove Obavijesti.», dok
dosadašnja točka XIII. Postaje točka XIV.
Na amandman se daje negativno mišljenje.
Amandman Gradonačelnika glasi:
«Koncesionar je dužan izvršiti sve zahvate u prostoru koji je obuhvaćen koncesijom,
sukladno detaljnom planu ureñenja «Kupališta Stoja» Pula («Službene novine» br. 4/00) te
ishodovati lokacijsku dozvolu za tu svrhu, uz obvezu podnošenja nadležnom tijelu potpunog
zahtjeva za ishodovanje lokacijske dozvole u roku od šest mjeseci od dana donošenja Odluke
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, podnošenja nadležnom tijelu potpunog zahtjeva za
ishdovanje potvrde glavnog projekta u roku od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora o
koncesiji, te ishodovanja uporabne dozvole u roku od dvije godine od dana ishodovanja
potvrde glavnog projekta.»
Amandman se prihvaća i postaje sastavni dioakta.
Izvješća nadležnih radnih tijela:
1.Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2.Odbor za prostorno ureñenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose,
predsjednik: Bruno Nefat, vijećnici su dobili na klupe
Provedena je objedinjena rasprava za točku a) i b).
U raspravi su sudjelovali: BRUNO NEFAT, u ime Klub Nezavisnih vijećnika NLPC,
koji se ujedno izjasnio o svojim amandmanima, MARKO MARTINČIĆ, u ime Kluba
vijećnika IDS-a; u pojedinačnoj raspravi: JADRANKA ČERNJUL.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje točku 5.a, te
nakon glasanja utvrñuje da je
Vijeće se 20 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo pod
a)
ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu
gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
Za točku 5.b) se utvrñuje da je Amandman 1. vijećnika Bruna Nefata prihvaćen i
postaje sastavni dio akta; da od Amandmana 2. vijećnik Bruno Nefat odustaje, a da za treći,
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četvrti i peti amandman traži glasanje, pa nakon glasanja predsjednik Denis Martinčić
utvrñuje da amandman 3, 4 i 5 nisu prihvaćeni.
Amandman Gradonačelnika kao predlagatelja postaje sastavni dio Obavijesti.
Predsjednik stavlja na glasanje u cjelini točku 25.b) sa usvojenim amandmanima, te
nakon glasanje utvrñuje da je
Vijeće sa 14 glasova «ZA», 4 glasova «PROTIV» i 2 «SUZDRŽANA » glasa,
donijelo pod
b)

OBAVIJEST
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
morske plaže kupalištu Stoja u Puli

Ovime je dnevni red iscrpljen.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ zaključuje 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pule.
- Sjednica je zaključena u 21,30 sati.
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