U skladu s Programom rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2013. godinu KLASA:
021-05/12-01/74, URBROJ: 2163/01-03-02-12-5 od 20. prosinca 2012. godine predsjednik
Gradskog vijeća Grada Pazina podnosi

IZVJEŠTAJ
O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA
za 2012. godinu
I. UVODNO
1. Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje: Vijeće) kao predstavničko tijelo građana i tijelo
lokalne samouprave u okviru svoje nadležnosti je donosilo opće akte i obavljalo druge poslove
od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove od
uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnog gospodarstva,
brige o djeci, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i sporta, zaštite i
unapređenja prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite, prometa, održavanja javnih cesta
i druge poslove u okviru zakonskih i podzakonskih propisa, Statuta i općih akata Grada.
2. Vijeće je u 2012. godini radilo s 13 članova u sastavu: Stjepan Gabrić, Viktor
Lakoseljac i Stanko Mališa - Hrvatska demokratska zajednica (HDZ); Valter Milohanić,
Tomislav Čubrić i Patricia Antolović - Nezavisna Gradska lista Valtera Milohanića; Renato
Kalac, prof. – Nezavisni vijećnik; Martin Čotar, Mladen Sironić, Elvis Visintin, Iva Rumin
/Bruno Rabar/, Mirjana Ćus i Dragutin Bravar – s Liste Istarskog demokratskog sabora (IDS),
Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i Hrvatske narodne stranke - Liberalni demokrati
(HNS).
Vijeće je 26. srpnja 2012. godine umjesto pok. Bruna Rabara za članicu Vijeća
potvrdilo Ivu Rumin, iz Pazina, Stancija Pataj 48 neizabranu kandidatkinju na Listi Istarskog
demokratskog sabora (IDS), Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i Hrvatske narodne
stranke - Liberalni demokrati (HNS).
3. Sukladno dogovoru Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), Nezavisne Gradske liste
Valtera Milohanića i Renata Kalca, prof. – Nezavisni vijećnik u 2012. godini je došlo do
promjene u obnašanju dužnosti predsjednika Vijeća pa je umjesto Stjepana Gabrića za
predsjednika imenovan Valter Milohanić, od listopada mjeseca. Tada je Dragutin Bravar
razriješen, a Stjepan Gabrić imenovan za potpredsjednika Vijeća.
II. RAD I AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA
1. U okviru zakonskih i statutarnih (normativnih) ovlaštenja, a sve prema Programu
rada u promatranoj godini Vijeće je radilo na nedovršenim poslovima iz prethodne godine i na
provedbi propisa i Programa rada Vijeća za 2012. godinu.
2. U 2012. godini Vijeće je održalo deset (10) sjednica od čega dvije (2) svečane
(obilježavanje Dan Grada i 69-godišnjice Pazinskih odluka). Na radnim sjednicama (8) Vijeće
je u iozvještajnom razdoblju raspravilo 135 dokumenta (odluka, pravilnika, rješenja,
izvještaja…).
Navodimo teme o kojima je Vijeće, uz Verifikaciju skraćenog zapisnika s prethodne
sjednice i Pitanja vijećnika na svojim sjednicama raspravljalo i odlučivalo:
33. sjednica Vijeća održana 7. veljače 2012. godine: Informacija o stanju sigurnosti
na području Grada Pazina za period od 01.01. do 31. 12. 2011. godine sa usporednim
pokazateljima za isti period 2010. godine; Plan poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o. za
2012. godinu; Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina; Odluka o

osnivanju udruge Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“; Odluka o izradi izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Pazina; Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja „Centar II“ Pazin; Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu vlasništva na
nekretninama u katastarskoj općini Gračišće, bez naknade; Odluka o pokretanju postupka za
podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina;
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina; Rješenje o
imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; Rješenje o imenovanju ravnateljice
Gradske knjižnice Pazin; Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Pazina; Zaključak o
davanju odobrenja za uporabu grba Grada Pazina.
34. sjednica Vijeća održana 24. travnja 2012. godine: Izbor članova Gradskog
savjeta mladih Grada Pazina: a) imenovanje Komisije za izbor članova Gradskog savjeta
mladih Grada Pazina, b) Izvještaj o provedenim izborima za izbor članova Gradskog savjeta
mladih Pazina; Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2011.
godini; Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2011. godinu; Izvješće
o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin za
2011. godinu; Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana
Zajednice sportskih udruga za 2011. godinu; Program rada i Financijski plan Zajednice
sportskih udruga za 2012. godinu; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godini; Izvještaj o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godini; Izvještaj
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2011. godinu; Izvještaj o stanju
zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2011. godinu; Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu; Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; Odluka o zaduživanju Grada Pazina; Odluka o
otpisu potraživanja; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu;
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina; Odluka o načinu
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić "Olga Ban" Pazin; Odluka o stavljanju
izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za izbor članova upravnih
tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima dionice ili udjele u
vlasništvu; Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju prijedloga članova
Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula; Razrješenje i imenovanje
zamjenika predsjednika Odbora za društvene djelatnosti; Izvještaj o radu Gradonačelnika
Grada Pazina za srpanj-prosinac 2011. godine; Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2011.
godinu.
35. sjednica Vijeća održana 22. svibnja 2012. godine: Suglasnost na Pravilnik o
mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin; Suglasnost na Izmjene
(druge) Statuta Gradske knjižnice Pazin; Suglasnost na Izmjene (druge) Statuta Muzeja Grada
Pazina; Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2011. godinu;
Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2011. godinu; Izvještaj o radu i
Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. godinu; Izvješće o radu i
prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine Javne vatrogasne postrojbe
Pazin u 2011. godini; Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika; Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne
djelatnosti; Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Odluka o kupnji stambenog
prostora na adresi Miroslava Bulešića 1 u Pazinu; Odluke o dodjeli priznanja i nagrada Grada
Pazina.
36. sjednica Vijeća održana 1. lipnja 2012. godine povodom Dana Grada Pazina.
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37. sjednica Vijeća održana 26. srpnja 2012. godine: Izvještaj Mandatnoverifikacione komisije o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja
dužnosti zamjenici člana Gradskog vijeća Grada Pazina; Polaganje Prisege; Izvješće o radu
Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2011. godinu; Izvještaj o poslovanju
Društva „Pazin“ d.o.o. za 2011. godinu; Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o.
Pazin za 2011. godinu sa izvještajima: a) o troškovima rada i održavanja uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina u 2011. godini, b) o upravljanju, organizaciji i
naplati prodaje na otvorenom u 2011. godini i c) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu
Pazinu za 2011. godinu; Rješavanje problematike rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin
u jednoj smjeni; Povelja o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva; Odluka o
grobljima; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi; Odluka o
osnivanju Poslovne zone Podberam; Odluka o promjeni imena naselja Pavletići; Odluka o
promjeni javnog dobra; Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Odluka o
osnivanju i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za
imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu; Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i
imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana: a)
Mandatno-verifikacione komisije i b) Odbora za kulturu; Rješenje o izmjeni Rješenja o
imenovanju tri (3) člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin.
38. svečana sjednica Vijeća održana 13. rujna 2012. godine u spomen na 69godišnjicu Pazinskih odluka.
39. sjednica Vijeća održana 25. rujna 2012. godine: Odluka o razrješenju
predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina; Odluka o razrješenju potpredsjednika Gradskog
vijeća Grada Pazina; Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od
01.01. do 30.06. 2012. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2011. godine; Odluka
o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja „Moj mir“ u Pazinu; Izvještaj o radu udruga na
području Grada Pazina za 2011. godinu; Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada
Pazina u 2011. godini; Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2011.
godinu; Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; Odluka o
osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda u Gradu Pazinu; Operativni plan za provedbu Kulturne strategije Grada Pazina za
razdoblje od 2012. do 2016. godine; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanjlipanj 2012. godine; Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina; Rješenje o
izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina.
40. sjednica Vijeća održana 18. listopada 2012. godine: Odluka o izmjeni i dopuni
Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina; Razmatranje prijedloga
Zaključka o ne prihvaćanju Zahtjeva Županijskog državnog odvjetništva u Puli; Rješenje o
izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina; Rješenje o izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Pazina.
41. sjednica Vijeća održana 22. studenog 2012. godine: Izvještaj o radu Dječjeg
vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2011./2012.; Godišnji plan i program odgojnoobrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ za pedagošku godinu 2012./2013. (skraćeni);
Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin
za školsku godinu 2011./2012. (skraćeni); Godišnji plan i program rada Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2012./2013. (skraćeni); Suglasnost na Izmjene i
dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina; Odluka o izmjenama i
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dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Pazina; Odluka o
prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za
2012. godinu; Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2012. godinu; a) u
području školstva i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno-zdravstvenih potreba i d) sporta i
rekreacije; Prve (I.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
Grad Pazin u 2012. godini; Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini; Prijedlog Proračuna Grada Pazina za
2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (I. čitanje); Informacija o stanju
gospodarstva na području Grada Pazina u 2011. godini; Rješenje o izmjeni Rješenja o
imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina.
42. sjednica Vijeća održana 20. prosinca 2012. godine: Program rada i Financijski
plan Gradske knjižnice Pazin za 2013. godinu; Program rada i Financijski plan Muzeja Grada
Pazina za 2013. godinu; Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za
2013.godinu; Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Odluka o prihvaćanju
teksta i o pristupanju „Sporazumu Gradonačelnika“; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja; Izmjene Srednjoročnog plana davanja
koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2014. godine; Druge (II.) izmjene
Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; Proračun Grada Pazina za 2013. godinu s
projekcijom za 2014. i 2015. godinu (konačni prijedlog); Odluka o izvršavanju Proračuna
Grada Pazina za 2013. godinu; Programi javnih potreba za Grad Pazin u 2013. godini: a) u
području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi,
d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije; Program gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini; Program održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini; Plan gradnje komunalnih
vodnih građevina Grada Pazina za 2013. godinu; Odluka o zaduživanju Grada Pazina; Odluka
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
Gradskog vijeća Grada Pazina; Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2013. godinu;
Imenovanje tri (3) člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.
3. objava akata u Službenom glasilu
Opći akti Vijeća i radnih tijela za koje je utvrđena obveza njihove objave u javnog
glasilu objavljeni su u Službenim novinama Grada Pazina, te na internet stranicama Grada, a
natječaji, oglasi, obavijesti i na oglasnim pločama Grada i Mjesnih odbora. Iz nadležnosti
Vijeća objavljeno je 88 akata.
4. Plan rada Vijeća je u većem dijelu izvršen. Izmjene i dopune PUP-a „Dršćevka 2“,
Izmjene i dopune DPU-a „Centar Sjever I. i Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području
Grada Pazina u 2012. godini donijeti su odnosno prihvaćeni u prvom tromjesečju 2013.
godine. Procjena ugroženosti od požara kao sastavni dio dokumenta procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije te zaštitu od požara i tehnoloških eksplozija raspravljat će se u
2013. godini. Zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države je obustavljen
sukladno Naputku Ministra poljoprivrede kojim je naložio obustavu svih radnji na
raspolaganju tim zemljištem do donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Nadležni upravni odjel pripremio je radni materijal Odluke o socijalnoj skrbi ali je postupak
obustavljen zbog najave donošenja novog Zakon o socijalnoj skrbi.
Promatrajući planirano/realizirano, a zatim izvršeno i/li započeto a neplanirano,
moramo konstatirati da je Vijeće odradilo mnogo posla, te da je raspravilo i donijelo nešto
manje od 40 općih akata koji nisu bili planirani Programom rada Vijeća.
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Vijeće je prihvatilo sve predložene dokumente osim Odluke o otpisu potraživanja i
Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja
Grada Pazina.
5. U izvještajnoj godini vijećnici su postavili 33 pitanja, a odgovore su davali
Gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela, u pravilu, na istoj sjednici Vijeća. Do pisanja ovog
Izvještaja nije odgovoreno na pitanja vijećnika Renata Kalca i Mirjane Ćus od 20. prosinca
2012. vezano za čišćenje i osiguravanje prohodnosti prometnica u vrijeme snježnih padalina.
6. Od konstituiranja ovog saziva Vijeća, 17. lipnja 2009. godine pa zaključno do 31.
prosinca 2012. održane su 42 sjednice Vijeća, od čega 10 u izvještajnoj godini.
Odaziv i prisustvovanje vijećnika na sjednicama Vijeća bio je dobar.
Red.
broj

Ime i prezime

Broj
sjednica

Odsutni
Nazočni

MARTIN ČOTAR
1.
10
2.
10
MLADEN SIRONIĆ
3.
10
MIRJANA ĆUS
4.
10
ELVIS VISINTIN
6
IVA RUMIN*
5.*
Bruno Rabar
4
6.
10
DRAGUTIN BRAVAR
7.
10
STJEPAN GABRIĆ
8.
10
VIKTOR LAKOSELJAC
9.
10
STANKO MALIŠA
10.
10
VALTER MILOHANIĆ
11.
10
TOMISLAV ČUBRIĆ
12.
10
PATRICIA ANTOLOVI
13.
10
RENATO KALAC
*Dana 26. srpnja 2012. godine došlo je do promjena u
Rabara izabrana vijećnica Iva Rumin.

opravdano
neopravdano
8
2
7
2
1
7
3
5
3
2
5
1
0
4
5
4
1
10
10
7
1
2
10
9
1
9
1
8
2
sastavu Vijeća pa je umjesto vijećnika Bruna

III. RADNA TIJELA VIJEĆA
1. Radna tijela Vijeća su u okviru svojih ovlasti razmatrala prijedloge općih akata,
izvještaja, informacija, i druge materijale o kojima je Vijeće raspravljalo i odlučivalo. O
mišljenjima, stavovima i svojim zaključcima stalna radna tijela su redovito izvještavala Vijeće.
2. Radna tijela Vijeća - odbori i komisiji održali su 42 sjednice na kojima se
raspravljalo i raspravilo 140 različitih dokumenata (točaka dnevnoga reda). Daje se pregled
održanih sjednica i točaka dnevnog reda pojedinačno za svako radno tijelo:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odbor/Komisija
za statut, poslovnik i upravu
za gospodarstvo, financije i razvoj
za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
za društvene djelatnosti
za kulturu
izbor i imenovanja
priznanja i nagrade
mandatno verifikaciona komisija
za promet
SVEUKUPNO:
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održano
sjednica
7
6
6
6
5
7
2
1
2
42

točke
dnevnog reda
32
31
21
20
12
18
2
1
3
140

2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je sedam sjednica sa 32 točke
dnevnog reda. Odbor je prema Vijeću uputio mišljenja i prijedloge na opće akte. Izdvajamo
prijedlog Odbora za izmjenu članka 7. Odluke o prijenosu vlasništva na nekretninama u K.O.
Gračišće, bez naknade, kojeg je Vijeće prihvatilo (Pravo na kupnju poslovnog prostora, pod uvjetima
iz ove Odluke, može ostvariti i sadašnji korisnik iz članka 4. ove Odluke.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti i sadašnji
korisnik toga prostora koji u njemu obavlja dopuštenu djelatnost, a koji je taj prostor nastavio koristiti na temelju
ranije sklopljenog ugovora o zakupu kojem je prestala valjanost, uz uvjet da je za cijelo razdoblje korištenja toga
prostora plaćao Gradu Pazinu naknadu za korištenje i sve troškove koji proizlaze iz korištenja toga prostora.
Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, sadašnjem korisniku poslovnoga prostora, koji nije
djelomično ili u cijelosti plaćao Gradu Pazinu naknadu za korištenje poslovnoga prostora kao ni troškove
korištenja, poslovni prostor se može prodati pod uvjetom da tu naknadu i troškove korištenja u cijelosti,
uključujući i zakonske zatezne kamate, podmiri prije sklapanja ugovora o kupoprodaji.“). Prijedlog Odbora za
izmjenu članka 4. Odluke o otpisu potraživanja, citiram: „Otpisana potraživanja u skladu s ovom
Odlukom knjižit će se u poslovnim knjigama Grada Pazina vanbilančno s danom 30. travnja 2012. godine“

rezultirao neprihvaćanjem te Odluke. rezultirao je neprihvaćanjem te Odluke.
2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je šest sjednica na kojima je
raspravio 31 materijal, od nacrta do prijedloga i konačnog teksta financijskih dokumenata,
programa javnih potreba, izvještaja tvrtki u su(vlasništvu) Grada i drugo.
Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Vijeću u tekstu kako ih je predložio
Gradonačelnik. U raspravi su iznošena mišljenja, stavovi i prijedlozi za jačom podrškom u
pružanju pomoći pazinskom gospodarstvu i potrebi poduzimanja svih zakonom dozvoljenih
mjera radi naplate potraživanja i povećanja proračunskih prihoda.
2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je
šest sjednica sa 21 točkom dnevnog reda, bez točke Razno koja je bila sastani dio dnevog reda
svih sjednica Odbora.
Odbor je u prethodnom postupku proslijedio, a Vijeće prihvatilo prijedlog Odbora 1) da
se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada
Pazina donese kao privremeno i nužno rješenje do iznalaženja optimalnog rješenja održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina i 2) za izmjenu točke 7. ODRŽAVANJE
OSTALIH NERAZVRSTANIH CESTA, uvodnog dijela Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini: „Radove održavanja ostalih nerazvrstanih
cesta obavljati će Trgovačko društvo „Usluga“ d.o.o. sukladno odredbama Ugovora o održavanju komunalne
infrastrukture u Gradu Pazinu u 2013. godini, odnosno na temelju radnih naloga Naručitelja. Zimsko održavanje
svih nerazvrstanih cesta, ulica i trgova na području Grada Pazina provodit će se sukladno Programu zimske
službe Grada Pazina:“

Odbor je raspravljajući o općim prostorno planskim pitanjima uređenosti naselja,
komunalnog i drugog opremanja putem Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno
uređenje i graditeljstvo pokrenuo inicijativu i zatražio od Županijske uprave za ceste žurnu
sanaciju i žurno rješavanje pitanja stabilnosti i sigurnosti mosta Sv. Jožefa. ŽUC je s ranije
pripremljenom tehničkom dokumentacijo i potvrde projekta od Hrvatskih voda pristupila i
dovršila radove na sanaciji Mosta.
2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je šest sjednica na kojima je raspravio 20
materijala.
Odbor je utvrdio i predložio, a Vijeće prihvatilo:
- obvezu Grada da podmiri dug prema Školi u iznosu od 347.402,00 kuna (291.924,00
kuna decentraliziranih sredstava iz 2009. i 2010. godine i 55.478,00 kuna na ime radova i
opreme PŠ Cerovlje) u iznosima i rokovima: 100.000,00 kn - do 31. srpnja 2012. godine,
100.000,00 kn - do 31. prosinca 2012. godine i 147.402,00 kn - do 30. lipnja 2013. godine,
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- izmjenu akta o Rješavanju problematike rada Osnovne škole Pazin u jednoj smjeni
tako da se prihvaća izgradnja Osnovne škole na Starom Pazinu za osam razrednih odjela s
potrebitim pripadajućim sadržajima i s mogućnošću proširenja ako se u budućnosti ukaže
potreba za proširenjem i izgradnjom školske športske dvorane, te dogradnja i rekonstrukcija
Osnovne škole u Trvižu za osam razrednih odjela s potrebitim pripadajućim sadržajima i
izgradnja školske športske dvorane,
- preporuku da se osiguraju uvjeti za zapošljavanje logopeda u punom radnom vremenu
za potrebe Dječjeg vrtića i Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.
2.5. Odbor za kulturu – sastao se pet puta. Na sjednicama su članovi Odbora
raspravili 12 materijala.
U skladu sa Zaključcima Odbora Gradsko vijeće je prihvatilo:
- dopunu Programa rada Gradske Knjižnice Pazin za 2013. godinu, podtema
Izdavačka/nakladnička djelatnost s prijedlogom da Upravni odjel za samoupravu, upravu i
društvene djelatnosti učini napore kako bi se rad Knjižnice približio standardima utvrđenim
Zakonom.
- dopunu Programa rada Muzeja Grada Pazina za 2013. godinu, IZLOŽBENA
DJELATNOST podnaslovu Stalne muzejske izložbe Stalni postav.
Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedloge Odbora za izmjenu/dopunu pojedinih stavki
Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2013. godini Sufinanciranje izdavačke
djelatnosti (u podtočki 2.2. Istrakonska zbirka iznos „10.000,00“ zamijeniti iznosom
„15.000,00“, u podtočki 2.3. Zbirka fantastične književnosti iznos „5.000,00“ zamijeniti
iznosom „15.000,00“); Susreti, smotre i drugi programi u kulturi( u podtočki 4.1. Međunarodni
susret nakladnika u Pazinu iznos „6.400,00“ zamijeniti iznosom „15.000,00“; u podtočki 4.3.
Razvoj kulturne strategije iznos „3.000,00“ zamijeniti iznosom „30.000,00“; u podtočki 4.6.
„Istrakon“ iznos „12.000,00“ zamijeniti iznosom „25.000,00“; nakon točke 4.12. dodati točku
4.13. koja glasi: 4.13. Program TRADinETNO festival tradicije i etno glazbe 100.000,00“) i
Pučko otvoreno učilište - Spomen dom (u podtočki 12.4. Isplate po sudskom sporu umjesto
iznosa „200.000,00“ upisati iznos „36.400,00“).
Na sjednicama Odbora su davane Informacije o kulturnim događanjima na području
Grada Pazina.
2.6. Komisija za izbor i imenovanja sastala se sedam puta u pravilu u punom sastavu.
Prema Vijeću su dostavljeni prijedlozi za izbor/imenovanje/razrješenje osoba za pojedine
funkciji ili za članove radnih tijela Vijeća ili drugih tijela. Vijeće je prihvatilo sve prijedloge
Komisije: 1. Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin - Vesna
Rusijan Ljuština, profesorica; Gradske knjižnice - Iva Ciceran, diplomirana bibliotekarica, te
imenovanje ravnatelja Muzeja Grada Pazina - Denis Visintin, profesor. 2. Rješenje o
imenovanju Komisije za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada (Renato Kalac, prof.,
Viktor Lakoseljac, Mirjana Ćus). 3. Odluku o osnivanju i imenovanju predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Komisije za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu. 4. Opći
akti za razrješenje pok Bruna Rabara i imenovanje novih članova u Socijalno vijeće (Griparić
Đanfranko); Mandatno-verifikacionu komisiju (Mirjana Ćus), Odbor za kulturu (Ferdinand
Tončinić), te u Upravno vijeće Dječjeg vrtića (Veljko Grković). 5. Odluku o osnivanju i
imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
(Silvio Matić, Klaudio Sinković i Zdenko Paulišić). 6. Rješenje o imenovanju tri (3) člana
Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin ( Renato Kalac, Tamara Lakoseljac
Benčić i Dragan Šipraka). 7. Prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina i
Prijedlog za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina (Valter Milohanić i Stjepan
Gabrić). 8. Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za društvene
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djelatnosti (umjesto Tonija Erdfelda, imenuje se Irina Kivela Ukotić). 9. Odluku o davanju
suglasnosti na Odluku o utvrđivanju prijedloga članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za
rehabilitaciju Veruda Pula (Marica Vidak – Konjević, Davorka Maras – Tkačuk, Dragan
Poropat). 10. Rješenje o ne prihvaćanju Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Načelnika i
članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina.
2.7. Komisija za priznanja i nagrade održala je dvije sjednice. Nakon utvrđivanja
Obavijest za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina Komisija je na osnovi pristiglih
prijedloga ovlaštenih predlagatelja uputila Vijeću prijedlog Odluke da se dodijeli:
Plaketa Grada Pazina, Aleksandru Anzuru, za uložene napore u popularizaciji i
organizaciji boćarskog sporta, za angažman u izboru Pazina domaćinom Europskog prvenstva
u boćanju u rujnu 2012. godine,
Povelja Grada Pazina: 1. Ivanu Maciniću, župniku, za dugogodišnji pastoralni rad u
Župi Beram, za zaštitu kulturne baštine, i za obnovu i očuvanje crkvenih objekata u Bermu i 2.
Vjekoslavu Milotiću, za rad na obuci kandidata za vozače i na unapređenju prometne kulture,
te za prepoznatljiv doprinos u kulturnim i društvenim aktivnostima na području Pazinštine.
Zahvalnica Grada Pazina, Dušici Defar, za organizaciju sportskih aktivnosti i
okupljanju mladih u Mjesnom odboru Stari Pazin, te za trideset godina rada u jednom od
rijetkih preostalih mlinova u Istri.
Prijedlozi su prihvaćeni, a priznanja su uručena na svečanoj sjednici Vijeća 1. lipnja.
2.8. Mandatno verifikaciona komisija održala je jednu sjednicu na kojoj je nakon
utvrđene činjenice prema Vijeću uputila prijedlog Odluke o prestanku mandata članu Vijeća
pok. Brunu Rabaru i prijedlog Odluke o verifikaciji mandata članici Vijeća Ivi Rumin, Stancija
Pataj 48, Pazin. Vijeće je Izvještaj primilo na znanje bez glasovanja.
2.9. Komisija za promet je održala dvije sjednice. Baveći se prometom signalizacijom
(vertikalnom i horizontalnom) i uvjetima za sigurnost prometa Komisija je zadužila Upravni
odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo da putem nadležnih službi
preispita mogućnost da se sa državne ceste D48 iz pravca Pazin-Pula omogući skretanje za
benzinsku postaju RI PETROL preko kružnog toka, te da prati aktivnosti vezane za regulaciju
prometa Grada Pazina. Na projektno rješenje izgradnje spojne ceste između ulice J. Volčića i
V.C. Emina u Pazinu Komisija se pozitivno očitovala.
2.10. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prijedloga za sazivanje Komisije za
predstavke i pritužbe i Odbora za međugradsku i međuopćinsku suradnju
IV. VIJEĆE I PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE
Polazeći od obveza uređenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a
primjenom Poslovnika i Programa rada Vijeća, predsjednik Vijeća je pozive i materijale za sve
sjednice Vijeća dostavljao predstavniku talijanske nacionalne manjine. Predstavnik talijanske
nacionalne manjine, Toni Erdfeld prisustvovao je u radu Vijeća.
V. VIJEĆE I GRADSKI SAVJET MLADIH
Vijeće je raspravilo Izvještaj o radu Savjeta mladih ranijeg saziva za 2011. godinu i
konstatiralo da s obzirom na svoju funkciju Savjet nije dao očekivane rezultate.
Vijeće je svojom odlukom od 7. veljače 2012. godine pokrenulo postupak za
podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina (istek
dvogodišnjeg mandata), a zatim 24. travnja izvršilo izbor članova Savjeta, za naredno
dvogodišnje razdoblje u sastavu: 1. Karlo Srdoč, s Liste „Učenička vijeća“, 2. Stanislav Banko
i 3. Vlatka Juričić, s Liste „Udruge mladih i Udruge koje se bave mladima koje su registrirane i
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koji djeluju na području Grada Pazina“, 4. David Guštin i 5. Vedran Ivančić, s liste “Drugi
oblici organiziranja mladih koji su registrirani i koji djeluju na području Grada Pazina“.
Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 22. svibnja 2012. kada je za
predsjednika Savjeta izabran Vedran Ivančić, a za njegovu zamjenicu Vlatka Juričić.
Predsjednik Savjeta mladih odazivao se sjednicama Vijeća i radnih tijela.
VI. GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA I GRADSKO VIJEĆE
Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina aktivno je sudjelovao u radu Vijeća, a
uglavnom i njegovi zamjenici Ines Kovačić Drndić i Ivica Gržinić.
Na njegovu inicijativu redovito su održavane koordinacije s predstavnicima političkih
stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Vijeću na kojima se, u pravilo raspravljalo o
materijalima koje je Gradonačelnik u svojstvu predlagatelja dostavljao Vijeću na razmatranje i
donošenje. Bilo je i pojedinačnih sastanaka i konzultacija sa predsjednicima Vijeća i
vijećnicima.
Pročelnici upravnih tijela su prisustvovali sjednicama Vijeća i sjednicama radnih tijela
Vijeća. Upravna tijela Grada su u okviru svoje nadležnosti i u suradnji s Gradonačelnikom
pripremala nacrte (prijedloge) općih i drugih akata, izvještaje i analize i dostavljali ih Vijeću na
razmatranje i donošenje.
Ured Grada je uz zadaće i obveze za potrebe Vijeća, a u okviru zadanog i prihvaćenog
Programa rada izvršavao programske zadaće, a dogovorno s predsjednicima Vijeća pripremao
sjednice Vijeća i radnih tijela Vijeća. U realizaciji i pripremi općih i drugih akata za Vijeće, te
drugim poslovima za predsjednike i za Vijeće Ured Grada je pružao pravnu, stručnu,
savjetodavnu, administrativnu i tehničku potporu.
O angažmanu, raznovrsnosti poslova i zadaća, te o dinamici rada Ureda u izvještajnoj
godini za Vijeće i njegova radna tijela govore podaci navedeni u ovom Izvještaju kao i podaci
u Izvještaju o radu Gradonačelnika.
VII. JAVNOST RADA
Sjednice Vijeća i radnih tijela Vijeća održavane su kao javne. O radu Vijeća i o aktima
o kojima je Vijeće raspravljalo i donosilo javnost je pravovremeno izvješćivana objavom općih
akata u službenom glasilu Grada, objavom na Internet stranici Grada, konferencijama za tisak,
te putem medija i na druge načine.
Na internetskim stranicama Grada objavljuju se pozivi kao najava za sazivanje sjednice
Vijeća, te materijali o kojima će Vijeće raspravljati i odlučivati. Skraćeni zapisnici sa sjednica
Vijeća objavljivani su internetskim stranicama nakon njihove verifikacije od Vijeća.
Sjednicama Vijeća su uz Gradonačelnika, njegove zamjenike i čelnike tijela gradske
uprave ponekad bili nazočni i predstavnici političkih stranaka i udruga.
Mediji su redovito pratili rad Vijeća i na taj su način građani dobivali pravovremene i
potpune informacije o radu Gradonačelnika, Gradskoga vijeća i gradske uprave, te o realizaciji
programa i projekata Grada.
VIII. O RADU VIJEĆA U MANDATU SADAŠNJEG SAZIVA (2009. -2013.)
1. Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Pazina provedeni su u svibnju 2009. godine
kada su izabrani članovi Vijeća njih 13. Gradsko vijeće je konstituirano 17. lipnja 2009.
godine, a nakon provedenih postupaka od podnošenja ostavki i mirovanja mandata Vijeće je
počelo rad u sastavu: Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Stanko Mališa - s liste Hrvatske
demokratske zajednice (HDZ), Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, Irina Kivela Ukotić, s
Nezavisne Gradske liste Valtera Milohanića, Renato Kalac, prof. s liste Hrvatske stranke
umirovljenika (HSU), Martin Čotar (zamjenik Renatu Krulčiću), Davor Sloković, Mirjana Ćus
(zamjenica Vesni Rusijan Ljuština), Elvis Visintin, Bruno Rabar i Dragutin Bravar s liste
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Istarskog demokratskog sabora (IDS), Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i Hrvatske
narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS).
Za predsjednika Vijeća izabran je Renato Kalac, prof., a za potpredsjednike Stjepan
Gabrić i Dragutin Bravar.
Tijekom mandata došlo je do promjene u sastavu Vijeća, što na osobni zahtjev
vijećnika ili drugih okolnosti pa je Vijeće:
- 3. studenog 2011. godine umjesto Irine Kivela Ukotić i Davora Slokovića, na
prijedlog Nezavisne Gradske liste Valtera Milohanića i liste Istarskog demokratskog sabora
(IDS), Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni
demokrati (HNS) potvrdilo vijećnicu Patriciu Antolović i vijećnika Mladena Sironića.
- 26. srpnja 2012. godine umjesto pok. Bruna Rabara na prijedlog liste Istarskog
demokratskog sabora (IDS), Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) i Hrvatske narodne
stranke – Liberalni demokrati (HNS) potvrdilo vijećnicu Ivu Rumin.
2. Sukladno dogovoru Hrvatske demokratske zajednice (HDZ); Nezavisne Gradske liste
Valtera Milohanića i Renata Kalca, prof. – Nezavisni vijećnik bilo je promjena u obnašanju
dužnosti predsjednika Vijeća tijekom mandata pa su funkciju predsjednika Vijeća obnašali
- Renato Kalac, prof. od 17. lipnja 2009. do 25. studenog 2010.,
- Stjepan Gabrić od 25. studenog 2010. do 18. listopada 2012. i
- Valter Milohanić od 18. listopada 2012. do isteka mandata sadašnjeg saziva Vijeća –
(travanj) 2013. godine.
Bilo je promjena i u obnašanju dužnosti potpredsjednika Vijeća, a tu su funkciju
obnašali:
- Stjepan Gabrić od 17. lipnja 2009. do 25. studenog 2010. i od 18. listopada 2012. do
isteka mandata sadašnjeg saziva Vijeća – (travanj) 2013. godine.
- Dragutin Bravar od 17. lipnja 2009. do 18. listopada 2012. godine.
- Renato Kalac, prof. od 25. studenog 2010. do isteka mandata sadašnjeg saziva Vijeća
– (travanj) 2013. godine.
3. U mandatu ovog saziva Vijeća od 17. lipnja 2009. godine pa zaključno do 5. ožujka
2013. godine održane su 43 sjednice Vijeća na kojima se raspravilo i odlučivalo o 597
dokumenata odnosno točaka dnevno reda (odluka, pravilnika, zaključaka, rješenja i drugo).
Zadnja 44. sjednica Vijeća zakaza je za 28. ožujka na kojoj će se raspraviti: Izvještaj o
financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2012. godini; Financijski izvještaj
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2012. godinu; Izvještaj o radu Gradske knjižnice
Pazin za 2012. godinu; Financijski izvještaj Gradske knjižnice Pazin za 2012. godinu; Izvještaj
o radu Muzeja Grada Pazina za 2012. godinu; Financijsko izvješće Muzeja Grada Pazina za
2012. godinu; Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2012. godinu;
Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2012. godinu; Izvještaj o radu Gradskog
savjeta mladih Grada Pazina za 2012. godinu; Prve (I.) izmjene i dopune Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Pazina;. Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Pazin i
članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina; Odluka o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Grada Pazina; Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća
mjesnog odbora Trviž; Odluka o promjeni namjene javnog dobra; Odluka o pokretanju
postupka za kupnju zemljišta za dogradnju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Područne
škole Trviž; Odluka o nerazvrstanim cestama; Odluka za dodjelu priznanja i nagrada Grada
Pazina; Prijedlog rješenja o imenovanja ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
Prijedlog za imenovanje dva člana u Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2012. godine; Izvještaj o radu
Gradskog vijeća za 2012. godinu.
4. U četverogodišnjem mandatu Vijeća vijećnici su tažili odgovore na više od 200
pitanja na koja su Gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela odgovarali u pravilu na istoj
sjednici Vijeća.
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5. Radna tijela Vijeća imala su važnu ulogu u davanju mišljenja, sugestija i prijedloga
na opće akte o kojima je raspravljalo i odlučivalo Vijeće. Do 5. ožujka 2013. održano je 170
sjednica s 605 točaka. Zaključno do kraja mandata sazvano je 177 sjednica odbora i komisija sa
628 točaka dnevnog reda.
Mandat
2009.-2013.
Vijeće/
godina
1

broj sjednica
Vijeća
(svečana)

2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2013.*
ukupno

12 (1)
10 (2)
10 (2)
10 (2)
1
1
44 (7)

točke
dnevnog reda

2

radna tijela
Vijeća/
godina

3
159
143
147
135
13
23
620

Broj sjednica
radnih tijela

1

2

2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2013*

40
38
45
42
5
7
177

točke
dnevnog
reda
3
165
135
150
140
15
23
628

2013.*podaci uz 44. sjednicu Vijeća zakazanu za 28. ožujka 2013.

4. Opći akti Vijeća i radnih tijela za koje je utvrđena obveza njihove objave u javnog glasilu,
objavljivani su u Službenim novinama Grada Pazina. Iz nadležnosti Vijeća je objavljeno ukupno 367
akata.

5. Vijećnici i članovi radnih tijela redovito su sudjelovali u radu Vijeća i radnih tijela
Vijeća.
IX. FINANCIRANJE RADA VIJEĆA
Planirana proračunska sredstva u 2012. godini bila su dostatna za pokriće svih troškova
na koja su vijećnici i članovi radnih tijela imali pravo u obnašanju svojih dužnosti.
X. ZAKLJUČAK
Vijeća i radna tijela Vijeća su u izvještajnoj godini i u četverogodišnjem mandatu
uspješno obavili svoje zadaće prema godišnjim programima rada Vijeća, gradskim općim
aktima i propisima o čemu govore podaci o broju održanih sjednica Vijeća i radnih tijela, te
broju točaka odnosno materijala o kojima su ta tijela raspravljala i odlučivala odnosno davala
svoja mišljenja.

KLASA: 021-05/13-01/13
URBROJ: 2163/01-03-01-13-2
Pazin,14. ožujak 2013.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Valter Milohanić,v.r.
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