
         
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
             GRAD PAZIN 
         Gradsko vijeće 
           Predsjednik  
 
KLASA: 021-05/14-01/11 
URBROJ: 2163/01-03-01-14-2  
Pazin, 10. ožujak 2014.  
        

VIJEĆNICIMA 
GRADSKOG VIJEĆA 

P  A  Z  I  N 
PREDMET: Izvještaj o radu Gradskog vijeća  
         Grada Pazina za razdoblje lipanj – prosinac 
                     2013. godine, dostavlja se.  

 
 

 U prilogu Vam dostavljam Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj – 
prosinac 2013. godine KLASA: 021-05/14-01/11, URBROJ: 2163/01-03-01-14-1 od 7. ožujka 2014. 
godine. 

 Molimo Vas da svoje prijedloge i mišljenja odnosno dopune i/li izmjene na predloženi tekst 
Izvještaja dostavite pisano na adresu: Gradsko vijeće Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 
52000 Pazin, ili na e-mail: gradsko.vijece@pazin.hr  ili da se o Izvještaju očitujete na sjednici Vijeća. 

 
S poštovanjem,  

 
 
 
             Predsjednik 
                     Gradskog vijeća 
                     Boris Demark, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 U skladu s Programom rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2014. godinu KLASA: 
021-05/13-01/77, URBROJ: 2163/01-03-02-13-3 od 19. prosinca 2013. godine predsjednik 
Gradskog vijeća Grada Pazina podnosi  

 
 

I Z V J E Š T A J 
 

O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA 
za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine  

 
 

I. UVODNO 
 

 1. Gradsko vijeće Grada Pazina je u smislu članka 27. Zakona o lokalnoj i područne 
(regionalne) samouprave  („Narodne novine“ broj 33/01.,  60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12. i 19/13-pročišćeni tekst) predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne 
samouprave koje donosi opće i pojedinačne akte u okviru svog djelokruga, a izvršava i druge 
poslove u skladu s pozitivnim propisima i Statutom Grada. S obzirom da Pazin kao sjedište 
Županije ima status velikog grada to primjenom članka 19.a navedenog Zakona  u svom 
samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima neposredno ostvaruje 
potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno 
i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu 
zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, 
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet, održavanje 
javnih cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te 
provedbu dokumenata prostornog uređenja, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 
 
 2. Istekom mandata ranijeg saziva predstavničkih tijela i primjenom članka 5. - „Vlada 
Republike Hrvatske raspisuje izbore za članove predstavničkih tijela jedinica i za općinske načelnike, 
gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.“  i članka 6. stavka 1. – (1) Odlukom Vlade Republike 
Hrvatske  kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe.“  Zakona o lokalnim izborima 
(„Narodne novine“ broj 144/12.) Vlada RH je 11. travnja 2013. raspisala izbore za članove 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinske 
načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike. Za dan izbora utvrđena je nedjelja, 
19. svibnja 2013. godine. 
 

3. Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje u tekstu: Gradsko vijeće) od ovog saziva ima 15 
članova (prije 13) koji se biraju neposredno, tajnim glasovanjem, na mandate od četiri (4) 
godine. Na izborima u svibnju 2013. godine za članove Gradskog vijeća izabrani su:  
 - Renato Krulčić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Dragutin Bravar, Martin Čotar, Valter 
Žgrablić - s liste Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i 
Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), 
 - dr.sc. Sandi Blagonić, Ivica Gržinić, Boris Demark – s liste Socijaldemokratske partije 
Hrvatske (SDP), 
 - Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić - s liste Hrvatske demokratske zajednice 
(HDZ), 
 - Valter Milohanić, Patricia Antolović – s liste Grupe birača Valtera Milohanića, 
 - Renato Kalac, prof. – s liste Grupe birača Renata Kalca. 
 Primjenom instituta nespojivosti obnašanja vijećničke dužnosti, Renatu Krulčiću 
mandat miruje po sili zakona, a dužnost člana Gradskog vijeća obnaša njegov zamjenik – 
Mladen Sironić.   

 



 4. Gradsko vijeće novog saziva konstituirano je 21. lipnja 2013. godine. 
 Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Boris Demark, a za potpredsjednice Vesna 
Ivančić i Patricia Antolović. 
 Nakon provedenih postupaka opisanih u podtočki 3. Gradsko vijeće djeluje i radi u 
sastavu: Mladen Sironić (zamjenik Renatu Krulčiću), Vesna Ivančić, Mate Jurić, Dragutin 
Bravar, Martin Čotar, Valter Žgrablić, dr.sc. Sandi Blagonić, Ivica Gržinić, Boris Demark, 
Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić, Valter Milohanić, Patricia Antolović i Renato 
Kalac, prof. 
 
 5. Na lokalnim izborima (u drugom krugu) za Gradonačelnika Grada Pazina izabran je 
Renato Krulčić, a za zamjenicu/ika Gradonačelnika Mirjana Galant i Veljko Brajković 
predlagatelja Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i 
Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS). 
 
 

II. RAD I AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA 
 

1. U okviru zakonskih i statutarnih (normativnih) ovlaštenja, a sve prema Programu 
rada u promatranom razdoblju Gradsko vijeće je nastavilo aktivnosti Gradskog vijeća ranijeg 
saziva i radilo na nedovršenim poslovima iz prethodnog polugodišta i na provedbi propisa iz 
Programa rada Gradskog vijeća za 2013. godinu.   

 
2. U razdoblju lipanj – prosinac 2013. godine Gradsko vijeće je održalo sedam (7) 

sjednica od čega je jedna (1) svečana (u povodu 70-godišnjice Pazinskih odluka) i jedna (1) 
izvanredna sjednica. Na radnim sjednicama (6) Gradskog vijeća je u izvještajnom razdoblju 
raspravilo 101 dokument (odluka, pravilnika, rješenja, izvještaja…).  

Navodimo teme o kojima je Gradsko vijeće, uz Verifikaciju skraćenog zapisnika s 
prethodne sjednice i Pitanja vijećnika na svojim sjednicama raspravljalo i odlučivalo: 

 
1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća održana 21. lipnja 2013. godine: 

Utvrđivanje kvoruma; Izbor Mandatno-verifikacione komisije; Izviješće Mandatno-
verifikacione komisije, verifikacija mandata članova Gradskog vijeća te utvrđivanje člana 
Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom; Svečana prisega članova Gradskog vijeća; 
Izbor Komisije  za izbor i imenovanja; Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog 
vijeća. 

 
2. izvanredna sjednica Gradskog vijeća održana 29. lipnja 2013. godine: Odluka o 

provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Grada Pazina za 
razdoblje 2013. – 2015. godine. 

 
3. sjednica Gradskog vijeća održana 30. srpnja 2013. godine: Informacija o stanju 

sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 30.06.2013. godine sa usporednim 
pokazateljima za isti period 2012. godine; Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i 
agroturizma Istre za 2012. godinu; Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin 
za 2012. godinu (skraćeni) sa izvještajima: a) o troškovima rada i održavanja uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina u 2012. godini, b) o upravljanju, organizaciji i 
naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2012. godinu i c) o upravljanju i održavanju 
parkirališta u gradu Pazinu za 2012. godinu; Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića 
„Olga Ban“ Pazin u 2012. godini; Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju 
financijskog plana Zajednice sportskih udruga za 2012. godinu; Program rada i Financijski 
plan Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2013. godinu; Godišnji Izvještaj o izvršenju 



Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini; Izvještaj o izvršenju Programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini; Izvještaj 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2012. godinu; Izvješće o obavljenoj 
financijskoj reviziji Grada Pazina za 2012. godinu; Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u 
vlasništvu Grada Pazina; Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 
i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje lipanj-
prosinac 2013. godine; Odluka o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina; 
Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina; Rješenje o imenovanju radnih 
tijela Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 
4. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 13. rujna 2013. godine u spomen na 

70-godišnjicu Pazinskih odluka.  
 
5. sjednica Gradskog vijeća održana 24. listopada 2013. godine: Izvještaj o radu 

Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2012./2013.; Godišnji plan i program odgojno - 
obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“za pedagošku godinu 2013./2014. (skraćena 
verzija); Odluka o davanju suglasnosti za donošenje Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; 
Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 
za školsku godinu 2012./2013. (skraćena verzija); Godišnji plan i program rada Osnovne škole 
Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2013./2014. (skraćena verzija); Izvještaj o 
poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2012. godinu; Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu 
Grada Pazina; Odluka o promjeni namjene javnog dobra; Odluka o promjeni namjene javnog 
dobra na zemljištu u koridoru buduće autoceste A8-Istarski ipsilon, dionica Rogovići-
Lupoglav, poddionica Rogovići-Ivoli; Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 
Pazina za 2013. godinu; Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu; Odluka o 
izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu; Prve (I.) izmjene 
Programa javnih potreba za 2013. godinu: a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u 
području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno-zdravstvenih potreba i e) sporta i 
rekreacije; Prve (I.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
Grad Pazin u 2013. godini; Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini; Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina; Odluka o osnivanju i 
imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina; Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada 
Pazina i Opštine Gevgelija; Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za 2012. godinu; 
Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2013. godine. 

 
6. sjednica Gradskog vijeća održana 28. studenog 2013. godine: Odluka o 

izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu 
pitkom vodom; Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju; 
Odluka o davanju prethodne suglasnosti za podjelu trgovačkog društva USLUGA d.o.o. s 
osnivanjem novog trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti 
javne odvodnje; Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne 
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada Pazina; Odluka o 
popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje; Odluka o promjeni namjene javnog 
dobra; Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Izvještaj o stanju 
gospodarstva na području Grada Pazina u 2012. godini; Proračun Grada Pazina za 2014. 
godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (I. čitanje); Odluka o porezima Grada Pazina (I. 
čitanje); Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje 



lipanj-prosinac 2013. godine; Rješenje o imenovanju jednog (1) člana Povjerenstva za dodjelu 
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 
7. sjednica Gradskog vijeća održana 19. prosinca 2013. godine: Odluka o podjeli 

trgovačkog društva USLUGA d.o.o. i osnivanju trgovačkog društva USLUGA ODVODNJA 
d.o.o.; Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu USLUGA d.o.o. za 
osnivanje trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti gradnje; Druge (II.) izmjene Proračuna 
Grada Pazina za 2013. godinu; Druge (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 
2013. godinu: 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; 
Druge (II.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad 
Pazin u 2013. godini; Odluka o porezima Grada Pazina; Proračun Grada Pazina za 2014. 
godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu; Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 
2014. godinu; Program javnih potreba Grada Pazina za 2014. godinu: 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 rada i Financijski 
plan Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu; Program rada i Financijski plan Muzeja Grada 
Pazina za 2014. godinu; Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 
2014. godinu; Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 
2014. godini; Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 
2014. godini; Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2014. 
godini; Zaključak da se 13. rujna slavi kao Dan Grada Pazina; Program rada Gradskog vijeća 
Grada Pazina za 2014. godinu. 

Gradsko vijeće je raspravilo i prihvatilo sve akte u predloženom tekstu s amandmanima 
radnih tijela.  

Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj (Odluka o porezima Grada Pazina), Odbora 
za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša (Odluka o priključenju na 
komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini i Program održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini) koje je Gradonačelnik kao predlagatelj prihvatio.   
Gradonačelnik i Gradsko vijeće nisu prihvatili prijedlog Odbora za kulturu (I. izmjene 
Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2013., da se osnuje radno tijelo za praćenje i 
koordinaciju rada udruga u kulturi na području Grada Pazina i da se ne prihvati Program rada i 
Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu). Rad radnih tijela opisan 
je u točki III. ovoga Izvještaja. 

Gradsko vijeće nije raspravilo Deklaraciju o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre 
– točka je izostavljena iz dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća 19. prosinca 2013. 

 
3. U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća da se 13. rujna slavi kao Dan Grada Pazina 

Ured Grada je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u siječnju 2014. godine.  
 
4. Opći akti Gradskog vijeća i radnih tijela za koje je utvrđena obveza njihove objave u 

javnom glasilu objavljeni su u „Službenim novinama Grada Pazina“ i na internetskim 
stranicama Grada, a natječaji, oglasi, obavijesti i na oglasnim pločama Grada i Mjesnih odbora. 
Iz nadležnosti Gradskog vijeća objavljen je 121 akt (njih 99 – iz rada novog saziva Gradskog 
vijeća).  

 
5. Usporedbom izvršenih i obavljenih poslova u odnosu na prihvaćeni i utvrđeni 

Program i plan rada Gradskog vijeća za 2013. moramo konstatirati da se dio planiranih zadaća 
nije realizirao. Iako se ovim Izvještajem daje opis rada Gradskog vijeća novog saziva, dakle od 



lipnja do prosinca smatramo za  potrebnim naznačiti i teme kojima se Gradsko vijeće bavilo u 
prvom polugodištu, kao i drugi poslovi o kojima je Gradsko vijeće raspravljalo i odlučivalo. 

 
Promatrajući Program rada Gradskog vijeća za 2013. godinu sa aspekta 

planirano/realizirano, a zatim izvršeno i/ili započeto a neplanirano navodimo: 
5.1. planirani a nerealizirani poslovi: 
1. Strategija razvoja Grada Pazina, 
2. Odluka o zakupu poslovnog prostora, 
3. Odluka o socijalnoj skrbi, 
4. Odluka o donošenju  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina,   
5. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DPU-a „Centar Sjever I“, 
6. Odluka o izradi  UPU naselja (prema zahtjevima građana), 
7. Plan zaštite i spašavanja  Grada Pazina, 
8. Plan civilne zaštite Grada Pazina. 
9. Procjene ugroženosti od požara,  
10. Plana zaštite od požara. 
 
5.2. neplanirani a realizirani poslovi: 
1. Odluka o porezima Grada Pazina,  
2. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu, 
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za 

 opskrbu pitkom vodom, 
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 

 Pazina, 
5. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, 
6. Odluka o podjeli trgovačkog društva USLUGA d.o.o. i osnivanju trgovačkog društva 

 USLUGA ODVODNJA d.o.o., 
7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu USLUGA d.o.o. za osnivanje 

 trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti gradnje, 
8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za podjelu trgovačkog društva USLUGA d.o.o. s 

 osnivanjem novog trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje 
 djelatnosti javne odvodnje, 

9. Odluka o kupnji suvlasničkog udjela od 5/49 dijela zemljišta katastarske oznake k.č. broj 
 2714/3 K.O. Poreč, 

10. Odluka u prijenosu prava vlasništva na zemljištu za potrebe izgradnje stanova iz programa 
 poticane stanogradnje, 

11. Odluka o pokretanju postupka za kupnju zemljišta za dogradnju Osnovne škole Vladimira 
 Nazora Pazin, Područne škole Trviž, 

12. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti 
 održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada Pazina, 

13. Odluka o provedbi mjera unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja Grada 
 Pazina za razdoblje 2013. – 2015. godine, 

14. Odluka o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, 
15. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Pazina i Opštine Gevgelija, 
16. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2012. godinu, 
17. Program rada i Financijski plan Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2013. godinu, 
18. Izvještaj o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2012., 
19. Izvještaj o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2012. godinu, 
20. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 

 2013.godinu, 
21. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina, 
22. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Trviž, 
23. Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Pazin i članovima radnih tijela 

 Gradskog vijeća Grada  Pazina, 



24. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s 
 liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje lipanj-prosinac 2013., 

25. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 
 članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje lipanj-
 prosinac 2013. godine, 

26. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova 
 izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom  vijeću Grada Pazina u 2014. godini, 

27. Odluka o imenovanju Tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara za Grad 
 Pazin i Plana zaštite od požara za Grad Pazin, 

28. Odluka o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina, 
29. Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina, 
30. Prijedlog za imenovanje dva člana u Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, 
31. Rješenje o imenovanja ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu (x2), 
32. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu 

  u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
6. Gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela su na postavljena pitanja vijećnika (34) 

odgovarali, u pravilu na istoj sjednici Gradskog vijeća. Do izrade ovog Izvještaja nismo dobili 
odgovarajući odgovor Autotrans d.o.o. Rijeka na pitanje Vesne Ivančić: „Da li građani mogu 
koristiti uslugu prijevoza na školskim autobusima, budući da zbog nepostojanja lokalnog linijskog 
prijevoza ne postoji druga mogućnost prijevoza, osim vlastitim automobilom. To predstavlja problem za 
osobe treće životne dobi zbog velike disperziranosti naselja. Molim Gradonačelnika da razmotri ovaj 
problem s nadležnim ministarstvom i prijevoznikom“). Naime, Autotrans d.o.o. je u svom odgovoru 
(broj 2-MH/DC-221/2014 od 30.01.2014.) konstatirao da je kroz usklađivanje županijskih linija 
ishodovana dozvola za županijski prijevoz tako da će se svi putnici moći koristiti javno linijskim 
prijevozom. S obzirom na nejasnoće za uslugu javno linijskog prijevoza i da li to znači da će na 
određene linije  uz školske autobuse voziti i drugi autobusi, ili će autobusi za prijevoz školske djece na 
definiranim linijama prevoziti i građane od Autotransa je zatraženo pojašnjenje (24.02.2014.). Odgovor 
nismo dobili. 

 
7. Vijećnici su aktivno sudjelovali u radu Gradskog vijeća, a svojim angažmanom u 

podnošenju prijedloga, inicijativa i amandmana pridonijeli su kvalitetnoj raspravi i konačnom 
obliku usvojenih (sadržajno i pravno)  općih akata i dokumenata.  

Na sjednicama Gradskog vijeća u prosjeku je prisustvovalo 13 (13,43) od 15 vijećnika. 
 

Odsutni 
 Red. 

broj Ime i prezime Broj 
sjednica Nazočni 

opravdano neopravdano 
1. MLADEN SIRONIĆ 7 6 1 - 
2. VESNA IVANČIĆ 7 6 1 - 
3. MATE JURIĆ 7 7 - - 
4. DRAGUTIN BRAVAR 7 7 -  
5.* MARTIN ČOTAR 7 6 1 - 
6. VALTER ŽGRABLIĆ 7 7 - - 
7. dr.sc. SANDI BLAGONIĆ 7 6 1 - 
8. IVICA GRŽINIĆ 7 6 1 - 
9. BORIS DEMARK, prof. 7 7 - - 
10. STJEPAN GABRIĆ 7 5 1 1 
11. VIKTOR LAKOSELJAC 7 5 1 1 
12. IVAN BUBIĆ 7 6 - 1 
13. VALTER MILOHANIĆ 7 7 - - 
14. PATRICIA ANTOLOVIĆ 7 7 - - 
15. RENATO KALAC, prof. 7 6 1 - 

 
 



8. U skladu s člankom 15. Poslovnika Gradskog vijeća osnovani su:  
1. Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), prema Zaključku Kluba 

od 18. studenog 2013. godine u sastavu: Ivica Gržinić, dr.sc. Sandi Blagonić i Boris Demark. Za 
predsjednika Kluba imenovan je Ivica Gržinić. 

2. Klub vijećnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke 
umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), prema 
Zaključku Kluba od 18. studenog 2013. godine u sastavu: Mladen Sironić, Vesna Ivančić, Valter 
Žgrablić, Martin Čotar, Mate Jurić i Dragutin Bravar. Za predsjednika Kluba imenovan je 
Martin Čotar. 

 
III. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA 

 
  1. Radna tijela Gradskog vijeća su u okviru svojih ovlasti razmatrala prijedloge općih 
akata, izvještaja, informacija, i druge materijale o kojima je Gradsko vijeće raspravljalo i 
odlučivalo. O mišljenjima, stavovima i svojim zaključcima stalna radna tijela su redovito 
izvještavala Gradsko vijeće. 
 

2. Radna tijela Gradskog vijeća - odbori i komisije održali su 22 sjednice na kojima se 
raspravljalo i raspravilo 90 različitih dokumenata (točaka dnevnoga reda). Daje se pregled 
održanih sjednica i točaka dnevnog reda pojedinačno za svako radno tijelo:  
  
Red. 
broj 

 
Odbor/Komisija 

održano 
sjednica 

točke 
dnevnog reda 

1. za statut, poslovnik i upravu 4 23 
2. za gospodarstvo, financije i razvoj 3 20 
3. za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša 4 10 
4. za društvene djelatnosti 2 17 
5. za kulturu 2 10 
6. izbor i imenovanja 5 8 
7 za međugradsku i međuopćinsku suradnju 1 1 
8. mandatno verifikaciona komisija 1 1 
 SVEUKUPNO: 22 90 
  

2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je četiri sjednice sa 23 točke dnevnog 
reda i to od nacrta do prijedloga i konačnog teksta akta. Odbor je prihvatio predložene 
materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih je predložio Gradonačelnik.   

Osim toga Odbor je: a) odgovorio na dopis Ministarstva uprave i očitovao se u 
predmetu Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, izbor potpredsjednika 
Gradskog vijeća i tumačenje članka 17. Poslovnika; s mišljenjem da kandidaturu/prijedlog za 
izbor predsjednika i za izbor potpredsjednike Gradskog vijeća daje predstavnička većina 
odnosno manjina, a ako takvog prijedloga nema prijedlog za izbor predsjednika i za izbor 
potpredsjednike Gradskog vijeća može podnijeti najmanje 5 vijećnika što je sukladno članku 
17. Poslovnika; b) na pitanje Viktora Lakoseljca upućenog putem Komisije za izbor i 
imenovanja, citirano „Tko čini većinu odnosno opoziciju u Gradskom vijeću Grada Pazina?“ 
odgovori da „niti jedna politička stranka odnosno lista grupe birača nema većinu u Gradskom 
vijeću Grada Pazina“ s konstatacijom da Ured Grada koji obavlja poslove za Gradsko vijeće 
nije zaprimio obavijest o koaliciji političkih stranaka i/ili kandidacijskih lista zastupljenih u 
Gradskom vijeću i c) predložio Gradonačelniku Grada Pazina, Renatu Krulčiću i predsjedniku 
Gradskog vijeća Grada Pazina, Borisu Demarku da zatraže informaciju o aktivnostima po 
prijedlogu saborskog zastupnika Valtera Boljunčića za izmjenu Zakona o područjima županija, 
gradova i općina u Republici Hrvatskoj kojom se Pula određuje sjedištem Istarske županije 
umjesto Pazina.  



2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je tri sjednice na kojima je 
raspravio 20 materijala, od nacrta do prijedloga i konačnog teksta financijskih dokumenata, 
programa javnih potreba, izvještaja tvrtki u su(vlasništvu) Grada i drugo.  

Odbor je u prethodnom postupku proslijedio, a Gradsko vijeće prihvatilo inicijativu 
Odbora za osnivanje jedinstvenog trgovačkog društva za odvodnju na području Istre kao 
jednog uslužnog područja (26.11.2013.) i prijedlog da se Odluka o porezima Grada Pazina 
prihvati s time da se u članku 24. u tablici pod PRIVREMENI OBJEKTI, točkom 3. Pokretna 
naprava briše podtočka 3.8.: 

 
„RED.BR. NAZIV M²/ KOM DNEVNO MJESEČNO 

3.8. Građevinska skela m² 1,40 „ 
 
te dodaju nove podtočke 3.8. i 3.9. i da glase: 
 

„RED.BR. NAZIV M²/ KOM DNEVNO MJESEČNO“ 
3.8. Građevinska skela do 80 m² m² 1,00  
3.9. Građevinska skela preko 80 m² m² 0,80 „ 

 
 2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je 
četiri sjednice sa 10 točaka dnevnog reda, bez točke Razno koja je bila sastavni dio dnevnog 
reda svih sjednica Odbora. 
 Odbor je u prethodnom postupku proslijedio, a Gradsko vijeće prihvatilo prijedloge da 
se: 
 1) Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju prihvati s 
prijedlogom da se članci 2., 5. i 18. mijenjaju i da glase: 

 
„Članak 2. 

 Pod priključenjem na sustav javne odvodnje, u smislu ove Odluke, smatra se izgradnja 
priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje sustava 
javne odvodnje. 
 Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se spoj cjevovoda javne odvodnje sa internim 
vodovima vlasnika odnosno korisnika građevine. 
 Priključenje se izvodi putem priključnog-kontrolnog okna  koji je dio internog voda, a koji se 
gradi na granici građevinske čestice na kojoj je izgrađena građevina, a u ulicama i na mjestima gdje 
građevina nema okućnice, uz zid građevine s vanjske strane.“, 
 

„Članak 5. 
 Priključenje na sustav javne odvodnje izvodi se tako da se za svaki samostojeći objekt u pravilu 
izvodi jedan priključak odvodnje, osim ako se tehničkom dokumentacijom ne pokaže opravdanim 
izvođenje više priključaka te ako su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti za takav način priključenja.“, 

 
„Članak 18. 

 Isporučitelj je dužan izvesti radove priključenja odnosno spajanje instalacije građevine na 
sustav javne odvodnje na priključnom-kontrolnom oknu. Trošak materijala i radova na priključnom-
kontrolnom oknu snosi obveznik priključenja građevine koja se priključuje sukladno sklopljenom 
ugovoru između Isporučitelja i obveznika priključenja. 
 Priključenje i nadzor nad izvedbom priključka građevine na sustav javne odvodnje 
obavlja Isporučitelj sukladno tehničko-tehnološkim uvjetima utvrđenim Općim uvjetima.“ 
 
 2) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. 
godini prihvati s prijedlogom da se:  
 - u članku 2. pod rednim brojem 1. za Uređenje gradskih površina iznos od „80.000,00“ 
kuna zamijeni iznosom od „40.000,00“ kuna, 



 - u članku 4. nakon rednog broja 2. doda redni broj 3. s opisom i iznosom „Drndići – 
40.000,00 kuna“, 
 - u skladu s predloženim promjena izvrše korekcije iznosa odnosno brojki u člancima 
2., 4. i 7. Programa.  
 
 3) Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 
2014. godini prihvati s time da se: 
 - u članku 2. točki 3. ODRŽAVANJE JANIH POVRŠINA, podtočka 3.6. mijenja i 
glasi: 
 „3.6. Uređenje grada u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda  
 3.6.1. uređenje grada u vrijeme blagdana 
 3.6.2. postavljanje i skidanje zastava uoči blagdana“ 
 Odbor je predložio nadležnom Upravnom odjelu da u cilju racionalizacije, radova i 
troškova, preispita stavke iz Programa (sadnja određenih vrsta i broja cvijeća, broj košnji na 
pojedinim lokacijama i sl.), na način da smanjenje radova ne utječe na razinu održavanja 
komunalne infrastrukture.  
 
 2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je dvije sjednice na kojima je raspravio 17 
materijala.   
 Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih 
je predložio Gradonačelnik. U raspravi su iznošena mišljenja i stavovi iz djelatnosti brige o 
djeci predškolske dobi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i drugo.  
 
 2.5. Odbor za kulturu – sastao se dva puta. Na sjednicama su članovi Odbora 
raspravili 10 materijala, bez točke Razno koja je bila sastavni dio dnevnog reda. 
U sveobuhvatnoj raspravi iznošena su mišljenja, stavovi i prijedlozi iz područja djelatnosti 
kulture, programa i izvještaja ustanova,  programa javnih potreba u području kulture i drugo. 
 Odbor je Gradskom vijeću proslijedio, a Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedloge: 
 - da se isplate po sudskom sporu u Prvim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi 
za Grad Pazin u 2013., članku 1. točka 12. Pučko otvoreno učilište, podtočke 12.4. financiranju 
iz drugih izvora, a ne iz Programa javnih potreba u kulturi. 
 - da se osnuje radno tijelo za praćenje i koordinaciju rada udruga u kulturi na području 
Grada Pazina  
 - da se ne prihvati Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 
za 2014. godinu. 
 
 2.6. Komisija za izbor i imenovanja sastala se pet puta u pravilu u punom sastavu. Na 
sjednicama se raspravljalo, a zatim predlagalo Gradskom vijeću izbor/imenovanje: članova 
radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina, Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pazina, 
Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina, Socijalnog vijeća Grada Pazina, člana Povjerenstva 
za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i drugo. 
Gradsko vijeće je prihvatilo sve prijedloge Komisije.  
 Komisija je raspravila prijedloge ovlaštenih predlagatelja za izbor predsjednika 
Gradskog vijeća i njegovih potpredsjednika. 
 Iz svog djelokruga Komisija se očitovala na dopis Ministarstva uprave u predmetu 
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, izbor potpredsjednika Gradskog 
vijeća i tumačenje članka 17. Poslovnika; da primjenom stavka 4. članak 17. Poslovnika 
kandidaturu za potpredsjednika Gradskog vijeća treba podnijeti i potpisati najmanje 5 
vijećnika. Kako je kandidatura Stjepana Gabrića za potpredsjednika Gradskog vijeća 
podnesena i potpisana od 4 vijećnika ista je odbijena jer nije u skladu s člankom 17. 
Poslovnika. 



 2.7. Odbor za međugradsku i međuopćinsku suradnju održao je jednu sjednicu na 
kojoj je razmatrao i predložio Gradskom vijeću Odluku o uspostavljanju suradnje između 
Grada Pazina i Opštine Gevgelija.  
 Delegacija Grada Pazina u sastavu Renato Krulčić (Gradonačelnik), Patricia Antolović 
(potpredsjednica Gradskog vijeća), Dragutin Bravar (predsjednik Odbora za međugradsku i 
međuopćinsku suradnju i vijećnik), Sandi Blagonić (predsjednik Mandatno-verifikacione 
komisije i vijećnik) i Armando Lušetić (tajnik Zajednice sportskih udruga ) bila je od 6-8. 
studenog 2013. godine u posjeti Opštini Gevgelija povodom obilježavanja Dana Općine. Na 
Dan Opštine Gevgelija 7.11. gradonačelnici dvaju Gradova – Renato Krulčić i Ivan Frangov 
potpisali Memorandum o suradnji Grada Pazina i Općine Gevgelija. 
 
 2.8. Mandatno-verifikaciona komisija je na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća 
21. lipnja 2013. godine utvrdila status izabranih članova Gradskog vijeća i predložila 
Gradskom vijeću verifikaciju mandata članova u sastavu Mladen Sironić, Vesna Ivančić, Mate 
Jurić, Dragutin Bravar, Martin Čotar, Valter Žgrablić, dr.sc. Sandi Blagonić, Ivica Gržinić, 
Boris Demark, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić, Valter Milohanić, Patricia 
Antolović i Renato Kalac, prof. 
 Na prijedlog Renata Krulčića o mirovanju mandata, Mandatno-verifikaciona komisija 
je predložila, a Gradsko vijeće utvrdilo mirovanje mandata Renatu Krulčiću. 
 
 2.9. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prijedloga za sazivanje Komisije za 
predstavke i pritužbe, Komisije za promet i Komisije za priznanja i nagrade. 

 
 

IV. RAD MEĐUSTRANAČKOG KOLEGIJA 
 

Održane su dvije sjednice Međustranačkog kolegija na kojima se raspravljalo o 
aktualnim pitanjima – materijalima (njih 39 ) za sjednice Gradskog vijeća zakazane za 28. 
studeni i 19. prosinca 2013. godine. 

O zaključcima i mišljenjima Kolegija predsjednik Gradskog vijeća je izvještavao 
Gradsko vijeće, a prema potrebi i poduzimao radnje u rješavanju dogovorenih aktivnosti. 
Ocjenjuje se da je način rada Međustranačkog kolegija bio dobar. 

 
 

V.  GRADSKO VIJEĆE  I  PREDSTAVNIK  NACIONALNE  MANJINE 
 

Polazeći od obveza uređenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a 
primjenom Poslovnika i Programa rada Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća je 
pozive i materijale za sve sjednice Gradskog vijeća dostavljao predstavniku talijanske 
nacionalne manjine. Predstavnik talijanske nacionalne manjine, Toni Erdfeld  prisustvovao je u 
radu jedne od šest (6) radnih sjednica Gradskog vijeća.  

 
 

VI.  GRADSKO VIJEĆE  I  GRADSKI  SAVJET  MLADIH    
 

Gradsko vijeće, ranijeg saziva (28. ožujka 2013.) je raspravilo i prihvatilo Izvještaj o 
radu Savjeta mladih za 2012. godinu. Od aktivnosti Savjeta navedemo uključivanje u 
organizaciju manifestacije „Vaterpolo na Zarečkom krovu 2012“; sudjelovanje u programu 
osposobljavanja Agencije za mobilnost i programe EU „Uključi se“; uključenje u javnu 
raspravu prilikom kandidature Grada Pazina za projekt društvenog razvoja „Zajedno za bolje“ 



Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te sudjelovanje na konferenciji Savjeta mladih 
koja se održala u Zagrebu na temu „Zakon o savjetima mladih“. 

Vedran Ivančić, predsjednik Gradskog savjeta mladih Grada Pazina prisustvovao je u 
radu na dvije (2) od šest (6) radnih sjednica Gradskog vijeća. 

 
 

VII. GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA I GRADSKO VIJEĆE 
 

1. Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić prisustvovao je sjednicama Gradskog 
vijeća i aktivno sudjelovao u njegovom radu dajući pojašnjenja i/li iznoseći stavove o 
pojedinim pitanjima. Sjednicama Gradskog vijeća su prisustvovali zamjenici Gradonačelnika, 
Mirjana Galant i Veljko Brajković.  

Pročelnici gradskih upravnih tijela sudjelovali su u radu Gradskog vijeća i njegovih 
radnih tijela  zavisno o temama o kojima se na tim tijelima raspravljalo. 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 Gradskom vijeću na  razmatranje i 
donošenje.  

 
2. Ured Grada je uz zadaće i obveze za potrebe Gradskog vijeća, a u okviru zadanog i 

prihvaćenog Programa rada izvršavao programske zadaće, a dogovorno s predsjednikom 
Gradskog vijeća i predsjednicima radnih tijela pripremao sjednice Gradskog vijeća i radnih 
tijela. U realizaciji i pripremi općih i drugih akata za Gradsko vijeće, te drugim poslovima za 
predsjednika i za Gradsko vijeće Ured Grada je pružao pravnu, stručnu, savjetodavnu, 
administrativnu i tehničku potporu. 

Predstojnica Ureda, Lucija Paro prisustvovala je svim sjednicama Gradskog vijeća, 
radnih tijela Gradskog vijeća i Međustranačkog kolegija. 

O angažmanu, raznovrsnosti poslova i zadaća, te o dinamici rada Ureda u izvještajnoj 
godini za Gradsko vijeće i njegova radna tijela govore podaci  navedeni u ovom Izvještaju kao 
i podaci u Izvještaju o radu Gradonačelnika.  

 
 

VIII. JAVNOST RADA 
 

Sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća održavane su kao javne. O 
radu Gradskog vijeća i o aktima o kojima je Gradsko vijeće raspravljalo i donosilo javnost je 
pravovremeno izvješćivana objavom općih akata u službenom glasilu Grada, objavom na 
Internet stranici Grada, konferencijama za tisak, putem medija i na druge načine. 

Na internetskim stranicama Grada objavljuju se najave o sazivanju i održavanju 
sjednica Gradskog vijeća, te materijali o kojima će Gradsko vijeće raspravljati i odlučivati. 
Skraćeni zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća objavljivani su internetskim stranicama nakon 
njihove verifikacije od Gradskog vijeća. 

Sjednicama Gradskog 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 Gradskog 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.  

Sjednici Gradskog vijeća 19. prosinca 2013. godine prisustvovali su zainteresirani 
građani, Marina Ladavac Sertić i Dean Pamić Nefat (članak 129. Poslovnika Gradskog vijeća).   
 
 
 



 
IX. ZAKLJUČAK 

 
Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća su u izvještajnom razdoblju uspješno 

obavili svoje zadaće prema godišnjim programima rada Gradskog vijeća, gradskim općim 
aktima i propisima o čemu govore podaci o broju održanih sjednica Gradskog vijeća i radnih 
tijela, te broju točaka odnosno materijala o kojima su ta tijela raspravljala i odlučivala odnosno 
davala svoja mišljenja.  
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