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GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

SKRAĆENIZAPISNIK
36. SJEDNICA
održana 14. 05. 2008. godine

PULA, 14. 05. 2008. godine
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SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule,
održane 14.05.2008. godine (srijeda)
u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1

Sjednicu je u 17,03 sata otvorio DENIS MARTINČIĆ, predsjednik Gradskog vijeća
Grada Pule (IDS-SDP), koji je sjednici predsjedavao.
Radi utvrđivanja prisutnosti i kvoruma izvršio je prozivanje vijećnika.
Napominje da je vijećnik Svetislav Dovijanić opravdao izostanak sa sjednice.
PRISUTNI - ODSUTNI
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

VIJEĆNIK

LISTA

Denis Martinčić
Valter Drandić
Ardemio Zimolo
Jadranka Černjul
Kemal Velagić
Marijan Mužinić
Marica Vrbanac
Marko Martinčić
Maja Lazar
Viktor Lazarić
Svetislav Dovijanić
Mario Radić
Neta Žiković
Milenko Subotić
Graciela Jurca-Ivanov
Vlado Milić
Loredana Štok
Latinka Janjanin
Mirjana Ružnjak
Marinko Getaldić
Darija Božac
Mario Smilović
Livio Bolković
Veljko Zenzerović
Bruno Langer
Damir Medančić

IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
IDS-SDP
HSU
HSU
HSU-(nezavisni)
HSU-(nezavisni)
HDZ-(nezavisni)
NGL-LŠtok
NGL-LŠtok
NGL-LŠtok
NGL-LŠtok
NGL-LŠtok
IDF-HSLS-LS
IDF-HSLS-LS
IDF-HSLS-LS
IDF-HSLS-LS
HNS-DSZ-HSS

PRIMJEDBE

(umjesto D. Butignoni-ostavka)
(umjesto B. Miletića-ostavka)
(umjesto V. Kneza-mirov. mandata)

(umjesto F. Radina-mirov. mandata)
Odsutan
(umjesto V.Petrović-mirov. mandata)
Prisutna od 18,08 sati
(umjesto N.Prenca-mirov. mandata)
od 17,06 sati

(umjesto M.Bizjaka-ostavka))
(umjesto L.Delbianca-ostavka)
(umjesto Ž.Rakića-ostavka)
(umjesto M.Fola-mirovanje mandata)

Na taj način, izvršenom prozivkom, konstatira da je na početku sjednice prisutno 23
od ukupno 26 vijećnika, te da GV može pravovaljano odlučivati.
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OSTALI PRISUTNI:
EVA BARBIR Voditelj odsjeka Gradskog vijeća Grada Pule
SLAVICA JELOVAC Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu
IVAN KLARIĆ Deb. stenograf voditelj zapisnika
VINKO KNEZ Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu
VERA RADOLOVIĆ Pročelnik Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo
DAVOR RAVNIĆ-Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu
GIORDANO ŠKUFLIĆ p.o. GP Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje
NEVIO PRENC Pročelnik Upr. odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu
SILVIJA HRELJA Pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo
LIDIA MUSI UpravnI odjel za kulturu
LANČA GORDANA p.o. GP pročelnik Službe za zastupanje Grada
MIRJANA BENČIĆ p.o. Gradonačelnika Služba za unutarnju reviziju
DEAN KOCIJANČIĆ Direktor JTD Plinara d.o.o. Pula
IGOR ŠKATAR Direktor JTD Pulapromet d.o.o. Pula
IGOR VLAŠIĆ JTD Pula Herculanea d.o.o.Pula
AURELIO BUIĆ Direktor JTD Vodovod d.o.o. Pula
VELJKO MIRKOVIĆ Direktor JTD Tržnica d.o.o. Pula
DALIBOR SULJEVIĆ Direktor JTD Luka Pula d.o.o.
BRANISLAV BOJANIĆ Direktor JTD Pula Parking d.o.o. Pula
MARIO PERUŠKO Ravnatelj JU PULA SPORT
NELA NAČINOVIĆ Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Pula
GORDANA JEROMELA KAIĆ Ravnateljica INK – Gradsko kazalište Pula
ZDENKA VIŠKOVIĆ VUKIĆ ravnatelj Pula Film Festival
MARIZA KOVAČEVIĆ ravnateljica Dječji vrtići Pula
MILKA VOJNIĆ VITASOVIĆ Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta
ČLANOVI GRADSKOG POGLAVARSTVA
BORIS MILETIĆ Predsjednik Poglavarstva Grada Pule
FABRIZIO RADIN Zamjenik Gradonačelnika Grada Pule
VESNA PETROVIĆ Zamjenica Gradonačelnika Grada Pule
MARIJA MARKOVIĆ NIKOLOVSKI Član poglavarstva
MARIO PUTINJA Član Poglavarstva
POZDRAVLJA:
- GRADONAČELNIKA GRADA PULE, gosp. Borisa Miletića
- ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA gospodina Fabrizia Radina
- ČLANOVE GRADSKOG POGLAVARSTVA
- PROČELNIKE upravnih tijela Grada
- DIREKTORE javnih trgovačkih društava
- RAVNATELJE javnih ustanova
- predstavnike MEDIJA,
- te ostale GOSTE
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PRELAZI SE NA UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Poziv za 36. sjednicu dostavljen je vijećnicima 08. svibnja 2008. godine, zajedno s
materijalima za predloženi dnevni red.
NA DAN ODRŽAVANJA SJEDNICE
DOSTAVLJENI SLIJEDEĆI MATERIJALI:
-

-

VIJEĆNICIMA

SU

NA

KLUPE

Prijedlog dopune dnevnog reda 36. sjednice, podnesen 12. 05. 2008. godine, od Kluba
vijećnika ISDF-FSDI, Kluba vijećnika NGL Loredane Štok i vijećnika HNS-a sa
točkom „Donošenje Odluke o raspisivanju referenduma o statusu Županijskog centra
za gospodarenje otpadom Kaštijun“
Izvješće Odbora za statut i druge opće akte od 12.05.2008.
Izvješće Odbora za društvene djelatnosti od 13.05.2008.
Izvješće Odbora za plan i financije od 12.05.2008.
Izvješće Odbora za izbor i imenovanja od 09.05.2008.
Odgovori na vijećnička pitanja

U vezi podnesenog zahtjeva Klubova vijećnika ISDF-FSDI, NGL Loredane Štok i
vijećnika HNS-a za nadopunu dnevnog reda s točkom:
„Donošenje Odluke o raspisivanju referenduma o statusu Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Kaštijun“,
Predsjednik utvrđuje da je prijedlog podnesen sukladno Poslovniku - u roku i od
strane ovlaštenih predlagatelja te da ima odgovarajuću formu.
Napominje da se želi prije donošenja ovako bitne odluke biti siguran da će procedura
biti ispravna i da će eventualna odluka biti pravovaljana.
Kao što vijećnici znaju, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, nadzor zakonitosti akata koje u samoupravnom djelokrugu donose
predstavnička tijela, obavlja Ured Državne uprave u Županiji i nadležno središnje tijelo
Državne uprave. Stoga će se gradske službe konzultirati po pitanju postupka provođenja
referenduma, kao i po pitanju nadležnosti i zakonitosti odluke - eventualno donesene na
referendumu, sa Uredom državne uprave u Istarskoj županiji i sa nadležnim središnjim
tijelom državne uprave, a s obzirom na činjenicu da isti provode nadzor nad zakonitošću rada
i akata jedinica lokalne samouprave.
Osim toga, bitno je naglasiti da provođenje referenduma ima svoju cijenu, tj.
prouzrokuje određene troškove koji se moraju iz nekuda financirati. S obzirom da prijedlog
ide za tim da se referendum raspiše na području cijelog grada, za pretpostaviti je da bi
troškovi provođenja referenduma koštali otprilike kao i lokalni izbori u 2005. godini, a to je
bilo cirka 700.000,00 kuna. Kako je u proračunu za 2008 g. na pozicijama za takve troškove
planirano samo provođenje izbora u 2 mjesna odbora (Stoja i Šijana), razvidno je da takve
troškove nemamo planirane u Proračunu te samim time nemamo predviđene stavke i sredstva
iz kojih bi se to moglo financirati, odnosno ta se sredstva trebaju predvidjeti u proračunu prije
provođenja referenduma.
Iz svih navedenih razloga predlaže da se podneseni prijedlog točke za nadopunu
dnevnog reda - ne uvrsti u dnevni red, već da se ista točka uvrsti na dnevni red Gradskog
vijeća nakon dobivanja očitovanja i pozitivnih odgovora od nadležnih tijela, a najkasnije u
roku od 30 dana.
To je sada mišljenje i prijedlog, međutim, stavlja na glasanje podneseni prijedlog
predlagatelja za dopunu dnevnog reda sa točkom:
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„Donošenje Odluke o raspisivanju referenduma o statusu Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Kaštijun“,

te nakon glasovanja utvrđuje da je za prijedlog dopune dnevnog reda
10 vijećnika glasalo «ZA», 14 vijećnika «PROTIV»,
te utvrđuje da nije prihvaćen prijedlog dopune dnevnog reda s predmetnom točkom.
Zatim stavlja na glasanje predloženi dnevni red 36. sjednice Gradskog vijeća Grada
Pule od 8. svibnja 2008. godine sa 10 točaka i nakon glasovanja utvrđuje da je
Vijeće sa 14 glasova «ZA», 10 glasova «PROTIV», za 36. sjednicu Gradskog vijeća
Grada Pule, utvrdilo slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća od 16.04.2008.
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Pula
za 2007. godinu
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula za 2007. godinu
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2007. godinu
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Saveza sportova Grada Pule za
2007. godinu
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2007.
godinu
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku godinu 2006/2007 i
financijskom izvješću za 2007. godinu Predškolske ustanove/Istituzione prescolare
Rin Tin Tin Grad Pula / Citta' di Pola
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2007.
godinu Pučkog otvorenog učilišta Pula
10. Donošenje Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Predškolske ustanove
– Istituzione prescolare Rin Tin Tin Pula - Pola
U toku glasanja za dnevni red vijećnik LIVIO BOLKOVIĆ opetovano iz klupe traži
riječ za ispravak krivog navoda, pa mu predsjednik Vijeća dodjeljuje opomenu, a Loredana
Štok traži riječ za povredu Poslovnika, pa pošto ne navodi koji je članak povrijeđen oduzima
joj riječ, a vijećnik Bruno Langer iz protesta u 17,11 sati napušta sjednicu.
Vijećnica LOREDANA ŠTOK, traži riječ u ime Kluba vijećnik NGL i nakon
dobivanja riječi, izvještava Vijeće «da njenih petero vijećnika nemaju namjeru sudjelovati
takvoj sjednici Gradskog vijeća na kojoj se njen predsjednik ponaša kao da je to, ne
Vijećnica, koja zaslužuje poštovanje građana i svih vijećnika, nego štala. Vi ste Vijeće
pretvorili u štalu i u toj štali mi ne želimo sudjelovati».
U 17,15 sati vijećnici NGL: Loredana Štok, Latinka Janjanin, Mirjana Ružnjak
Marinko Getaldić i Daria Božac napuštaju sjednicu, te kojima se pridružuje i vijećnik Damir
Medančić, HNS-DSZ-HSS.

6
AD – 1

VIJEĆNIČKA PITANJA

Za postavljanje vijećničkih pitanja javili su se: Viktor Lazarić, Livio Bolković, Vlado
Milić, Veljko Zenzerović, Mario Radić, Marko Martinčić.
VIKTOR LAZARIĆ:
Dobar dan svim prisutnima na današnjoj sjednici gradskog vijeća.
Pitanja upućujem Gradonačelniku Grada Pule, gospodinu Borisu Miletiću.
Zanima me:
- u kojoj je fazi sanacija odlagališta otpada Kaštijun
- što je do sada napravljeno
- što se trenutno dešava na odlagalištu otpada Kaštijun i
- koji su daljnji koraci u sanaciji otpada na Kaštijunu.
Zahvaljujem.
BORIS MILETĆ:
Uvaženi gospodine predsjedniče, uvažene gospođe vijećnice, gospodo vijećnici,
cijenjeni predstavnici medija !
Zahvaljujem gospodinu Viktoru Lazariću na postavljenom pitanju.
Imao sam prilike posjetiti kako napreduje sanacija našega Kaštijuna, našega deponija
otpada i mogu izraziti svoje zadovoljstvo što se konačno taj deponiji sanira. Tamo su bageri,
oni rade svoj posao, ugrađuju se cijevi za odvodnju otpadnih voda, prikriva se tijelo
odlagališta. To je jedno naprosto golo brdo smeća. Ono se pokriva nepropusnim folijama,
kako naprosto oborinske vode više ne bi prolazile kroz tijelo odlagališta i na taj način
završavalo u našim podvodnim vodama ili pulskim bunarima.
Isto tako po prikrivanju samog tijela odlagališta, nasipa se jalovina, nasipa se zemlja,
gdje će se sutra moći zasaditi trava i to će izgledati puno primjerenije nego što je to u
prošlosti, nego što je to danas. Svjedoci smo činjenice da određeni obuhvat okolo samog
odlagališta je puno najlona, puno PVC ambalaže i mislim da na taj način činimo jednu dobru
stvar za naš grad, a to je sama sanacija odlagališta otpada..
Dozvolite mi gospodine predsjedniče vrlo kratko, da nešto kažem, obzirom na čitavu
polemiku koja je nastala oko ove inicijative za raspisivanje referenduma, a upravo se odnosi
na Kaštijun, na naše odlagalište otpada.
Želim vrlo jasno reći, pravo na referendum je ustavna kategorija.
/L. Bolković: Što je ovo !?/
Treba biti apsolutno principijelan, međutim, isto tako jedan takav referendum
potrebno je i pripremiti.
Isto tako kada govorimo o principu transparentnosti moramo biti principijelni od
početka do kraja. Prije svega poštivati zakonske akte i zakonske norme, pa i kada se radi o
samom referendumu. Referendum je zaista jedna vrsta same demokracije. Ja želim čuti glas
građana, ali za to treba i osigurati sredstva u Proračunu. Mi u Proračunu za 2008. godinu ta
sredstva nismo predvidjeli i ukoliko se odluči ovo Gradsko vijeće na provedbu
referenduma…
/D. Martinčić: To smo već čuli. Ja sam to već rekao u uvodu/.
…onda će se on i provesti.
U svakom slučaju, kada govorimo o Kaštijunu, kada govorimo o deponiju otpada, vrlo
lako ću reći: meni kao Gradonačelniku jedino je bitno mišljenje i stav građana i stav Grada
Pule. Nije mi bitno niti kakvo politikanstvo, niti kakva razmišljanja sa strane. Nitko ovdje
nije protiv referenduma, ali on se mora sprovesti sukladno zakonu i sukladno Statutu grada
Pule.
Hvala.

7
DENIS MARTINČIĆ:
Gospodine Bolkoviću izvolite, imate riječ.
LIVIO BOLKOVIĆ:
19. srpnja 2007. godine na temelju Zakona o otpadu Hrvatski sabor je donio Strategiju
gospodarenja otpadom. Nakon toga je Županija Istarska pokrenula aktivnosti za uspostavu
integralnog sustava gospodarenja otpadom na području županije. Već 20. srpnja, idućeg dana,
Sabor je zasjedao 19.07.2007. godine, je Istarska županija uputila zahtjev svim jedinicama
lokalne samouprave, svim gradovima i općinama, da se izjasne po pitanju davanja suglasnosti
na uspostavu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije.
Dana 9. kolovoza, nakon nepunih 20 dana, je Grad Pula, očito neka od odgovornih
osoba, prihvatila uspostavu centralnog odlagališta otpada za čitavu Istru, ideju o tome da
Kaštijun postane centralno odlagalište otpada za čitavu Istru, i tu suglasnost proslijedila
Istarskoj županiji.
Ja postavljam pitanje odgovornoj osobi, jer ja ne znam koja je ta odgovorna osoba, jer
mi taj dokument nismo imali prilike vidjeti, niti se o njemu raspravljalo na sjednici Gradskog
vijeća, pa postavljam pitanje odgovornoj osobi koja je potpisala tu suglasnost koja je otišla
Istarskoj županiji,
- na temelju čijih ovlaštenja je Grad Pula i ta osoba potpisala i dala suglasnost da
Kaštijun postane centralno odlagalište otpada za čitavu Istru.
Posebno je to značajno, uzimajući u obzir da smo mi u nekoliko navrata tražili da se
na sjednici Gradskog vijeća raspravlja o toj temi i o toj ideji. Nažalost, nikada to nije
uvršteno u dnevni red sjednice Gradskog vijeća. Bio je jedan propali pokušaj da se organizira
tematska sjednica na temu Kaštijuna, nažalost ta tematska sjednica nije imala kvoruma pa
nije nikada ni održana. Ali želim upozoriti javnost i ove gradske vijećnike, da se to dogodilo
nekoliko mjeseci nakon što je Grad Pula, odnosno netko u ime Grada Pule, dao suglasnost da
Kaštijun bude centralno odlagalište otpada za čitavu Istru. Dakle, nekoliko mjeseci nakon
toga ste vi htjeli nas ovdje zavaravati i provoditi tematsku sjednicu vezano na Kaštijun.
Ponavljam još jedanput, postavljam pitanje odgovornoj osobi, jer ne znam tko je taj
koji je to potpisao u ime Grada, na temelju čijih i kakvih ovlaštenja je on dao tu suglasnost
bez znanja ovog Gradskoga vijeća, kao najvišeg tijela u Gradu Puli.
Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Izvolite gospodine Gradonačelniče, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Uvaženi gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine Bolkoviću, mogu vam odgovoriti
samo slijedeće.
Mislim da je dosta licemjerja ovome gradu. Upravo ste vi bili predsjednik Gradskog
vijeća i potpisali ste Odluku, Suglasnost Gradskog vijeća Grada Pule na Prostorni plan
Istarske županije, u kojem je jasno definirano centralno odlagalište otpada na Kaštijunu.
Prethodni dopis je potpisala vaša prethodnica, gospođa Loredana Štok. Vi ste potpisali i ovu
Odluku o načinu sanacije i izgradnje odlagališta otpada na lokaciji Kaštijun kada ste to htjeli
2003. godine prepustiti Univer engineringu iz Pieve di Centro iz Bologne. To ste vi potpisali!
Na vaše pitanje u onom drugom dijelu dobit ćete pisani odgovor.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Izvolite Bolkoviću, imate riječ.
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LIVIO BOLKOVIĆ:
Gospodin Gradonačelnik se prepoznao kao odgovorna osoba koja je učinila i potpisala
taj dokument bez znanja ovog Gradskog vijeća i bez znanja relevantnih faktora u ovom
gradu. To mi je drago da ste se prepoznali.
Usput ste iznijeli nekoliko neistina. Nemojte se smijati. To uopće nije smiješna stvar.
To je vrlo žalosno.
/D. Martinčić: Gospodine Bolkoviću, oduzet ću vam riječ. Nastavite !/.
Zašto ćete mi oduzet riječ !?.
Ne znam što je tu smiješno!?
/D. Martinčić: Nastavite sa svojim odgovorom na odgovor/.
Ono što je ovo Gradsko vijeće donijelo, imam pravo govoriti valjda 3 minute, ne pod mojim
predsjedanjem, nego pod vašim presjedanjem i na dokument na koji se vi stalno pozivate, to
je Prostorni plan uređenja Grada Pule, u kojem, ja ga ovdje imam ispred sebe, odnosno
listove i članke koji se odnose na Kaštijun kao odlagalište otpada za Grad Pulu i Puljštinu, ni
jednim slovom, ni jednom riječju, se nigdje ne spominje, ne govori se o tome da će Kaštijun
biti odlagalište otpada za čitavu Istru. Ovdje se govori u ovom dokumentu, Prostornom planu,
o Kaštijunu kao mjestu za odlaganje i zbrinjavanje otpada za Pulu, Grad Vodnjan i općine
oko Pule.
/D. Martinčić: Isteklo vam je vrijeme/
I vi stalno ponavljate jedne te iste neistine.
(D. Martinčić: Istekla vam je minuta, gospodine Bolkoviću/.
Dobro, istekla mi je minuta, ja sam rekao ono što sam mislio reći.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Usput samo da vas upozorim da, ukoliko u svojim pitanjima ne naglasite kome
ga postavljate, a zna se kome se postavljaju pitanja po Poslovniku, Gradonačelnik kao
najodgovornija osoba u gradu, odgovara na postavljena pitanja, tako da vas u tom dijelu
moram ispraviti.
/L. Bolković: Ne trebate me ispravljati/.
Moram vas ispraviti.
/L. Bolković: Gospodin Gradonačelnik je sebe prepoznao. On je potpisao dokument/.
Oduzimam vam riječ.
/L. Boković: Opet se smiju /.
/V. Drandić: pustite nas da se smijemo/.
Riječ ima Vlado Milić.
VLADO MILIĆ:
Dobar večer svima.
Moje pitanje postavljam gospodinu Gradonačelniku.
Zanima me:
- da li ste stupili u kontakt s pulskim trgovinama i marketima ili
- da li ćete stupiti u kontakt s njima da se donose odluka ili
- da li vi razmišljate o zabrani korištenja plastičnih vrećica u jednom primjerenom
roku u trgovinama u Puli.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Gradonačelniče izvolite, imate riječ.
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BORIS MILETIĆ:
Hvala na vašoj inicijativi.
Do sada nisam po toj temi razgovarao s trgovcima, ali uvažit ću vaš stav i vidjet ću što
se u ime Grada Pule u tom segmentu može napraviti, ali mislim da ipak to nije nadležnost niti
Gradskog poglavarstva, niti Gradskoga vijeća, ali da bi nam svima koristilo manje PVC
ambalaže, manje plastičnih vrećica, zaista se slažem s vama.
Hvala na inicijativi.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Riječ ima vijećnik Veljko Zenzerović.
VELJKO ZENZEROVIĆ:
Hvala lijepa. Lijep pozdrav svima .
Ja bih imao večeras dva pitanja.
Prvo moje pitanje bih uputio gospodinu Gradonačelniku.
Svima nam je jasno kako će i ovu turističku sezonu ovaj grad živjeti u potpunom
prometnom kolapsu, što je, to više ne možemo kriti, rezultat rada, ipak ja bih rekao,
nekvalitetnog i nesposobnog rada gradske uprave.
No, da ne duljim. Prošle godine, gospodine Gradonačelniče, u euforiji nabavke novih
gradskih autobusa obećali ste kako će se problematika zbog ne izgradnje kružnog toka na
čvorištu 6. i 7. u Šijani, ublažiti izgradnjom privremenog parkirališta gdje će vozači koji
dolaze iz smjera Stancije Peličeti odnosno od strane Istarskog ipsilona moći svoja vozila
parkirati, a od tuda se neometano koristeći gradski prijevoz kretati gradom. Od toga nije
naravno bilo ništa. Da li imate namjeru uoči ove sezone realizirati ovaj projekt, obzirom kako
bi on bio izvrstan uvod u strategiju «park and ride» proklamiranu novom studijom prometa.
Ili ćete i u ovu sezonu, ja bih se slobodno izrazio, ispaliti pucanj u prazno. Molim Vas da mi
odgovorite sa da ili ne, bez suvišnih elaboracija.
To je moje prvo pitanje.
Drugo pitanje bih uputio, jer i prošle je godine bilo rečeno da će biti napravljeno, pa
nije, zapravo sugestiju ili prijedlog, gospođi ravnateljici Javne ustanove Pula Film Festival.
Kako smo i u tisku mogli isčitati radovi na obnovi pulskog kina polako idu prema
svome kraju. Ističe se kako je u odnosu na natječajem utvrđeni iznos došlo do poskupljenja
za oko 15 % što je u okviru dozvoljenog, jer je moguć pomak u konačnom iznosu i do 25 %
kod takve investicije. Pa kada je već tome tako da li postoji prostor da se kada je riječ o
tehnologiji prikazivanja filmova ugradi Dolby 3D tehnologija čime bismo postali treće, a
možda čak i drugo kino u Hrvatskoj na toj tehnološkoj razini i barem, do daljnjega, a koliko
ja pratim tehnologiju i za dulje vrijeme, zadovoljili najviše standarde u prikazivanju filmova.
Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Gospodine Gradonačelniče izvolite imate riječ.
Odgovorite na prvo pitanje.
BORIS MILETIĆ:
Zahvaljujem se na vašem pitanju, no znajući da je problematika prometa izuzetno
kompleksa i složena, znate i sami da odgovoriti na takvo pitanje nije moguće s jednim
jednostavnim da ili ne. Dozvolite mi da kažem da ipak nismo na sudu i da je nemoguće
naprosto na pitanje prometa i ublažavanje problema prometa jednoznačajno odgovoriti samo
sa dvije kratke riječi da ili ne.
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Činjenica je da je kružni tok u Šijani, koji je najznačajniji prometni projekt koji se
odnosi na rješavanje državne ceste Stancije Peličeti - Veli Vrh, projekt izrađen, da je završen
uvid u glavni projekt i očekuje se zaista iz dana u dan izdavanje same lokacijske dozvole
kako bi se taj kružni tok na 2 nivoa izgradio.
Još jednom ću podcrtati javnosti radi, to je apsolutno nadležnost Hrvatskih cesta jer se
radi o državnoj cesti, a projekt je izradio Institut građevinarstva Hrvatske, a samu lokacijsku
dozvolu, da ne bi tu bilo zabune obzirom da je Grad Pula preuzeo tu nadležnost, za ovaj
projekt ne izdaje Grad Pula već nadležno ministarstvo.
Što se tiče same strategije o prometu ona će biti predstavljena upravo ovome
Gradskome vijeću u obliku tematske sjednice. Sa predsjednikom Vijeća dogovaramo termin,
nadam se vrlo skoro, prije samoga ljeta. No, ipak ne bih se složio s vama da nismo apsolutno
ništa napravili. Mislim da smo uvođenjem dodatno semafora upravo na ulasku u to čvorište
itekako poboljšali protočnost vozila. Istina je, ima gužvi, ima zastoja, ali nema više onih
čepova kada se naprosto nije moglo proći ni naprijed ni nazad. Taj semafor je uvelike
pomogao da se omogući protočnost vozila. Isto tako, dozvolite mi, usklađivanjem semafora
na području zaobilaznice se doprinijelo većoj protočnosti vozila.
Zaključno, što se tiče predviđenog parkinga vidjet ćete upravo u toj strategiji razvoja
prometa da su predviđena tkz. vanjska parkirališta gdje ih sami stručnjaci predlažu. Mi smo
zaista imali namjeru prošle godine to učiniti na sam ulaz u grad, međutim nismo dobili
suglasnost nadležnog vlasnika, a to je država i nismo mogli ići u zahvat na tom prostoru.
Također naglasiti ću da je u fazi izrada projektne dokumentacije i da se očekuje na jesen
početak izgradnje druge dvije trake zaobilaznice. Isto tako nedavno smo na samom
Poglavarstvu donijeli odluku o početku radova izgradnje tkz. malog kružnog toka u Šijani
kako bi se i tu pospješio promet.
Evo, to je ono što ova gradska uprava čini kako bi se promet pospješio, a ja sam i
dalje uvjeren da je nabavka novih autobusa itekako bila značajna za naš javni gradski
prijevoz.
Hvala lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Riječ ima gospođa Zdenka Višković - Vukić.
ZDENKA VIŠKOVIĆ – VUKIĆ:
Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine Gradonačelniče, cijenjeni vijećnici,
poštovani gospodine vijećniče Zenzeroviću !
Jako mi je žao što neću moći potvrditi nabavku spomenutog projektora. Silno sam
nastojala da nabavimo taj projektor, čime bismo bili jedni od prvih s takvih projektorom i bili
jedinstveni.
Međutim, iz današnjeg članka u tisku nije razvidno što se zbiva. U trenutku kada sam
došla za ravnateljicu Pula Film Festivala već je bio nabavljen projektor Kino-ton. Imamo još
dva nužna projektora u tom prostoru zbog starih filmova, koji se ne smiju prikazivati ni na
kojim drugim, nego na starim projektorima, jer se ne smiju role lijepiti. Činjenica je da bismo
sa Dolby 3D dobili nešto sasvim drugo, puno modernije. Nastojat ćemo svim silama da
putem sponzora i nekih dodatnih sredstava dobijemo jedan takav projektor. U svakom slučaju
potpuno ste u pravu, jer će takav projektor biti nužnost za nekoliko godina, a bolje bi bilo da
ga imamo već sada.
Htjela bih pojasniti, ako vas zanima, da su ukupni prihodi za sanaciju i obnovu kina
8.600.000,00 kuna, od kredita 2007. i Ministarstva kulture 2007 i 2008. godine. Iznos
ugovorenih radova je bio malo manji od 7 milijuna kuna. Sa stručnim nazorima i
projektantskim nadzorima, iznos je zaokružen na 7.280.000,00 kuna. Međutim, dodatni
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radovi se odnose na radove nakon ogoljenja prostora, jer je stara građevina za koju nije bilo
moguće predvidjeti projektom sve radove, posebice zbog problema statike, kabina, posebno
temelja, izolacije od vode, sanaciju svih pukotina, žbuke i zidova, razglasa, radova koji se
odnose na uređenje fasade, prozora, ulazak buke, sve što je prema vani, kao cjeline za
nesmetano odvijanje djelatnosti. Nažalost, došlo je do poskupljenja za svega 15 %, a po
zakonu može biti do 25 %. Od 8. svibnja u postupku smo pregovaranja za dodatne radove po
osnovu osnovnog ugovora. Ostaje još možda stotinjak tisuća kuna za neke sasvim
nepredviđene radove koji bi mogli biti do okončanja uređenja objekta.
Sa jučerašnjim datumom smo još bili unutar ugovorenih termina.
Ako ikako bude moguće potrudit ćemo se da putem sponzora dođemo do spomenutog
projektora. Naši savjetnici iz Hrvatske, Rijeke, Zagreba, Ljubljane, savjetuju nas, pošto
imamo prozor u kabini, da se projektor može montirati. Žao mi je što to neće biti.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Gospodine Zenzeroviću izvolite, imate riječ.
VELJKO ZENZEROVIĆ:
Ja bih se samo ukratko osvrnuo na odgovore, najprije gospodina Gradonačelnika.
Da budem plastičniji, vi ste igrali u kope, a ja u špade, tako mi se čini u vašem
odgovoru, ali mi se čini isto tako da je karig za zadnju osta poli mene, jer ja sam vas samo
pitao jednu stvar koju ste vi nama obećali prošle godine, ništa drugo. Vi ste puno toga
elaborirali, što mislim da je suvišno, jer to znamo.
A ovo što je rekla gospođa ravnateljica Pula Film Festivala, ja se slažem s time da je
puno novca uloženo, da je prešlo tih 15 %, ali imamo još nekog prostora i da bi zaista bilo
šteta da se to ne pokuša riješiti ako već, što kažete i sami, postoje neke tehnološke
pretpostavke u tom prostoru. Ako smo upucali 7 milijuna kuna u rupu u Flacijusovu, pa je
zatrpali, mogli bismo još negdje naći 200.000,00 ili 300.000,00 kuna već koliko ta sprava
košta. Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Riječ ima vijećnik Mario Radić.
MARIO RADIĆ:
Dobar večer svima.
Pitanje upućujem gospodinu Gradonačelniku.
Moje pitanje neće biti tako atraktivno, ali je zato sasvim opravdano.
Često stanovnici Svetog Polikarpa i Verude postavljaju pitanje:
- kada će se riješiti pitanje Trga kralja Tomislava i cijelog bloka u vezi sa tržnicom
tamo, sa štandovima i sa ostalim problemima koje to gusto naseljeno naselje na Verudi ima.
Sve više na to područje dolaze turisti, u ljeti se na toj tržnici snabdijevaju, trebaju parkirati,
pa bi bilo krajnje vrijeme da izgled tržnice, livade, koja postaje jezero kada padnu kiše, da se
sredi i uredi kako spada. Kako taj dio grada danas izgleda, je jedna vizura od prije 20, 30
godina i danas doista takva ne bi smjela da bude.
U ime građana spomenutog područja, a tamo i sam stanujem, molim da se to pitanje
pokrene s mrtve točke. Meni je poznato da postoje planovi za uređenje tog prostora, da
postoje neki razgovori sa Puljankom koja bi se sama uključila sa svojim mogućnostima na
adaptaciji odnosno na popravci i izradi stvari koje su potrebne na tom trgu, ali to je stalo iz
nekih razloga.
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Ja molim gospodina Gradonačelnika da nam u tom smislu dade odgovore i da doista
možemo računati da će to još za vrijeme ove pozicije koja je danas na vlasti u Puli krenuti s
mrtve točke. Hvala.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala.
Izvolite gospodine Gradonačelniče, imate riječ.
BORIS MILETIĆ:
Hvala lijepa na postavljenom pitanju, uvaženi vijećniče, gospodine Radiću.
Meni je poznato da je Mjesni odbor Verude, Vijeće Mjesnog odbora, podržalo jedan
projekt, kojeg je predložila grupa Puljana, za uređenjem kako onog dijela tržnice, ali isto tako
i samoga Trga kralja Tomislava.
Svi znamo da je preduvjet da bi se u tu investiciju moglo ići upravo donošenje GUP-a.
Stoga koristim priliku izvijestiti vas da će Komisija za obradu svih pristiglih primjedbi na
javnu raspravu koja je ponovljena, završiti radom upravo ovoga tjedna i nakon toga očekuje
se u roku od 10 do 12 dana da će konačni prijedlog biti upućen na sjednicu Gradskoga
poglavarstva, nakon čega će se sam GUP odnosno njegov konačni prijedlog uputiti na
ishodovanje potrebnih suglasnosti i konačno na usvajanje na sjednici Gradskog vijeća Grada
Pule. Očekujem da ćemo to uspjeti prije ljeta odraditi i na taj način stvoriti preduvjete da se
između ostalih i projekt uređenja Trga Tomislava realizira.
Hvala vam lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Gospodine Radiću !?
/M. Radić: U redu je/.
Riječ ima vijećnik Marko Martinčić.
MARKO MARTINČIĆ:
Gospodine predsjedniče, gospodo vijećnici !
Svoje pitanje upućujem gospodinu Gradonačelniku.
Opet ćemo biti u prometu. Radi se o obilaznici Grada Pule. Znam da to nije u
nadležnosti Grada Pule, nego da je u nadležnosti Županijske uprave za ceste. Međutim,
potičem to pitanje baš iz raznih medijskih istupa, radijskih istupa. Mogao bih točno
konkretizirati kojih, gdje je onakvo stanje od Valturskog raskrižja pa do raskrižja Šišanske
ulice vrlo, vrlo loše, i sav gnjev vozača i građana upućen je prema gradskoj upravi, bolje
rečeno, isto i prema vama, gospodine Gradonačelniče. Taj gnjev često iskače iz normalnog
načina komuniciranja, međutim, u redu, i to možemo shvatiti.
Ono što bih želio znati i znam da sa strane Grada su neke inicijative, ako ništa drugo,
za krpanje tog dijela od rupčaga koje su trenutno prisutne, da su bile sa ŽUC-om dogovarane.
Stoga vas pitam u ime javnosti, a i u ime nas:
- što je do sada učinjeno odnosno
- da li ŽUC ima namjere to popraviti ili nema namjere popraviti.
Ja bih vas molio da nas izvijestite ukoliko imate boljih saznanja.
Hvala vam lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Izvolite gospodine Gradonačelniče.
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BORIS MILETIĆ:
Zahvaljujem na postavljenom pitanju.
Gospodine Martinčiću, mogu vam odgovoriti slijedeće.
Razgovarao sam u više navrata sa ravnateljem Županijske uprave za ceste,
gospodinom Žgrablićem i moram priznati da jedan dio odgovornosti zaista leži i na nama.
Županijska uprava za ceste ima namjeru apsolutno renovirati kolnički zastor na tom potezu,
no znamo i sami da smo izgradnjom obalnog kolektora, kanalizacije, imali nekoliko mjeseci
jednosmjernu ulicu, odnosno slijepu ulicu na Rivi i naprosto nismo bili u mogućnosti
zatvoriti još jednu prometnicu kao što je pulska zaobilaznica. Na vaše konkretno pitanje
odgovorit ću još konkretnije. Očekujem da će Županijska uprava za ceste do konca ovog
tjedna sanirati te udubine odnosno rupe u kolniku i na taj način dočekati turističku sezonu.
Ono što nas očekuje, toga moramo biti svjesni, očekuje nas rekonstrukcija kolničkog
zastora, za što Županijska uprava za ceste ima osigurana sredstva u cijelom potezu, od samog
čvora u Šijani pa do skretanja za Busoler. To je u planu Županijske uprave za ceste i čim
završi turistička sezona mi ćemo to upravo graditi.
Hvala lijepa.
DENIS MARTINČIĆ:
Hvala. Gospodine Martinčiću !?
/M. Martinčić: Hvala/.
Time smo iscrpili sva vijećnička pitanja.
Prelazimo na drugo točku dnevnog reda.

AD – 2

USVAJANJE SKRAĆENOG ZAPISNIKA SA
35. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA OD 16.04.2008.

Vijeće je bez primjedbi sa 14 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, usvojilo
SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 35. sjednice e Gradskog vijeća od 16.04.2008. godine

AD - 3

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU
GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE PULA ZA 2007. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradsko poglavarstvo u ime kojeg je
uvodno obrazloženje dala NELA NAČINOVIĆ, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice
Pula.
Izvješća nadležnih radnih tijela vijećnici su dobili na klupe:
1. Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbor za društvene djelatnosti, predsjednica: Graciela Jurca Ivanov,
3. Odbor za plan i financije, predsjednik: Livio Bolković.
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U raspravi su sudjelovali: LIVIO BOLKOVIĆ u ime kluba vijećnika ISDF-a,
MILENKO SUBOTIĆ, MARIO RADIĆ, VELJKO ZENZEROVIĆ, NELA NAČINOVIĆ,
odgovori na postavljena pitanja.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Zaključak o
usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2007. godinu, te nakon
glasovanja utvrđuje da je
Vijeće sa 17 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2007. godinu

AD - 4

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU
ISTARSKOG NARODNOG KAZALIŠTA - GRADSKOG KAZALIŠTA
PULA ZA 2007. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradsko poglavarstvo Grada Pule u ime
kojeg je uvodno obrazloženje dala ravnateljica Istarskog narodnog kazališta – Gradskog
kazališta Pula GORDANA JEROMELA – KAIĆ.
Izvješća nadležnih radnih tijela vijećnici su dobili na klupe:
1. Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbor za društvene djelatnosti, predsjednica: Graciela Jurca Ivanov,
3. Odbor za plan i financije, predsjednik: Livio Bolković.
U raspravi su sudjelovali: LIVIO BOLKOVIĆ, u ime Kluba vijećnika ISDF-a,
MARKO MARTNČIĆ u ime Kluba vijećnika IDS-a; u raspravi u trajanju od 5 minuta:
MILENKO SUBOTIĆ, MARIO SMILOVIĆ, VALTER DRANDIĆ, LIVIO BOLKOVIĆ,
ispravak netočnog navoda, DENIS MARTINČIĆ, dodjeljuje vijećniku Liviu Bolkoviću
opomenu s oduzimanjem riječi dok traje ova točka dnevnog reda, VALTER DRANDIĆ
povreda Poslovnika, DENIS MARTINČIĆ, GORDANA JEROMELA – KAIĆ.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ, zaključuje raspravu i daje na glasanje Zaključak o
usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za 2007.
godinu, te nakon glasanja utvrđuje da je
Vijeće sa 14 glasova «ZA», 4 glasova «PROTIV» i bez «SUZDRŽANIH» glasova,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog
kazališta – Gradskog kazališta Pula za 2007. godinu

/STANKA OD 18,58 – 19,15 SATI/
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AD - 5

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA
O RADU PULA FILM FESTIVALA ZA 2007. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradsko poglavarstvo Grada Pule u ime
kojeg je uvodno obrazloženje dala ravnateljica Pula Film Festivala ZDENKA VIŠKOVIĆ–
VUKIĆ.
Izvješća nadležnih radnih tijela vijećnici su dobili na klupe:
1. Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbor za društvene djelatnosti, predsjednica: Graciela Jurca Ivanov,
3. Odbor za plan i financije, predsjednik: Livio Bolković.
U raspravi su sudjelovali: LIVIO BOLKOVIĆ u ime Kluba vijećnika ISDF-a;
u raspravi u trajanju od 5 minuta: MILENKO SUBOTIĆ, VALTER DRANDIĆ, MARIO
RADIĆ, VLADO MILIĆ, MARIJAN MUŽINIĆ, MARICA VRBANAC, MARKO
MARTINČIĆ, LIVIO BOLKOVIĆ, DENIS MARTINČIĆ, FABRIZIO RADIN, MARIO
SMILOVIĆ, ZDENKA VIŠKOVIĆ–VUKIĆ, odgovori na ostavljena pitanja, LIVIO
BOLKOVIĆ, DENIS MARTINČIĆ dodjeljuje opomenu vijećniku Liviu Bolkoviću i
isključuje ga sa sjednice.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ zaključuje raspravu i daje na glasanje Zaključak o
usvajanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2007. godinu, te nakon glasovanja utvrđuje
da je
Vijeće sa 14 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i s 1 «SUZDRŽANIM» glasom,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2007. godinu
Nakon ove točke su Vijećnici ISDF-a Livio Bolković, Mario Smilović, Veljko Zenzerović
napustili sjednicu
AD - 6.

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU
SAVEZA SPORTOVA GRADA PULE ZA 2007. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradsko poglavarstvo Grada Pule u ime
kojeg je uvodno obrazloženje dao pročenlnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovnje, sport i
tehničku kulturu, NEVIO PRENC.
Izvješća nadležnih radnih tijela vijećnici su dobili na klupe:
1. Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbor za društvene djelatnosti, predsjednica: Graciela Jurca Ivanov,
3. Odbor za plan i financije, predsjednik: Livio Bolković.
U raspravi u trajanju od 5 minuta sudjelovao je: MILENKO SUBOTIĆ, NEVIO
PRENC, odgovori na postavljena pitanja.
Predsjednik DENIS MARTINČIĆ zaključuje raspravu i daje na glasanje Zaključak o
usvajanju Izvješća o radu Saveza sportova Grada Pule za 2007. godinu, te nakon glasovanja,
utvrđuje da je
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Vijeće sa 14 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i 1 «SUZDRŽANIM» glasom,
donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Saveza sportova Grada Pule za 2007. godinu
AD - 7

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU
JAVNE USTANOVE PULA SPORT ZA 2007. GODINU

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradsko poglavarstvo Grada Pule u ime
kojeg je uvodno obrazloženje dao MARIO PERUŠKO, ravnatelj Javne ustanove Pula Sport.
Izvješća nadležnih radnih tijela vijećnici su dobili na klupe:
1. Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbor za društvene djelatnosti, predsjednica: Graciela Jurca Ivanov,
3. Odbor za plan i financije, predsjednik: Livio Bolković.
Vijeće je bez rasprave sa 15 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2007. godinu

AD - 8

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU ZA
PEDAGOŠKU GODINU 2006/2007 I FINANCIJSKOM IZVJEŠĆU ZA
2007. GODINU PREDŠKOLSKE USTANOVE/ISTITUZIONE
PRESCOLARE RIN TIN TIN GRAD PULA/CITTA DI POLA

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradsko poglavarstvo u ime kojeg je
uvodno obrazloženje dao NEVIO PRENC, pročelnik Upravnog odjela za ogoj, obrazovanje
sport i tehičku kulturu.
Izvješća nadležnih radnih tijela vijećnici su dobili na klupe:
1. Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbor za društvene djelatnosti, predsjednica: Graciela Jurca Ivanov,
3. Odbor za plan i financije, predsjednik: Livio Bolković
Vijeće je bez rasprave sa 14 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku godinu 2006/2007 i financijskom
izvješću za 2007. godinu predškolske ustanove /instituzione prescolare RIN
TIN TIN Grada Poule/Citta di Pola
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AD - 9

DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU I
FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2007. GODINU PUČKOG
OTVORENOG UČILIŠTA PULA

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradsko poglavarstvo Grada Pule u ime
kojeg je uvodno obrazloženje dala MILKA VOJNIĆ-VITASOVIĆ, rvnateljica Pučkog
otvorenog učilišta Pula.
Izvješća nadležnih radnih tijela vijećnici su dobili na klupe:
1. Odbor za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbor za društvene djelatnosti, predsjednica: Graciela Jurca Ivanov,
3. Odbor za plan i financije, predsjednik: Livio Bolković
Vijeće je bez rasprave sa 15 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2007. godinu
Pučkog otvorenog učilišta Pula
AD - 10

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI
RAVNATELJA PREDŠKOLSKE USTANOVE – ISTITUZIONE
PRESCOLARE RIN TIN TIN PULA - POLA

Predlagatelj za ovu točku dnevnog reda je Gradsko poglavarstvo u ime kojeg je
uvodno obrazloženje dao NEVIO PRENC, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje,
spot i tehničku kulturu.
Izvješća nadležnih radnih tijela vijećni su primili na klupe:
1. Odbora za statut i druge opće akte, predsjednik: Marko Martinčić,
2. Odbor za društvene djelatnosti, predsjednica: Graciela Jurca Ivanov,
3. Odbor za izbor i imenovanja, predsjednik: Viktor Lazarić.
Vijeće je bez rasprave sa 15 glasova «ZA», bez glasova «PROTIV» i bez
«SUZDRŽANIH» glasova, donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja predškolske ustanove
/instituzione prescolare Rin Tin Tin Pula- Pola
(Elena Puh Belci, službenica Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku
kulturu, imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnateljice Predškolske ustanove - Instituzione
pescolare «Rin Tin Tin» Pula – Pola)
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Time je dnevni red iscrpljen i predsjednik DENIS MARTINČIĆ zaključuje 36. sjednicu
Gradskog vijeća Grada Pule.

Sjednica je zaključen u 20,40 sati.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
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