
IZVJEŠTAJ S 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA – 19. RUJNA 2017. 

19. rujna 2017. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je 

raspravljano i odlučeno o 12. točaka dnevnog reda, od kojih se dvije točke odnose na verifikaciju 

zapisnika s prethodne sjednice i pitanja vijećnika. Vijećnička pitanja postavile su vijećnice Suzana 

Jašić, Anamarija Kurelić i Hani Glavinić, te vijećnici Dean Velenderić i Boris Demark.  

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina 

za razdoblje 2017. – 2022. godine. Prijedlog plana vijećnicima je ispred izrađivača plana, društva Eko 

Adria d.o.o., predstavila direktorica Koviljka Aškić. U raspravi po prijedlogu plana, u kojoj su 

sudjelovali vijećnici SDP-a, izražena je bojazan da će se ciljevi koje je u petogodišnjem razdoblju 

potrebno postignuti u području odvojenog prikupljanja otpada, a koji predstavljaju zakonsku obvezu, 

pokazati nedostižnima te je u tome smislu istaknuta nužnost brzog, kvalitetnog i usklađenog 

djelovanja Grad Pazina i gradskog komunalnog poduzeća.    

Značajan dio dnevnog reda zauzelo je razmatranje godišnjih izvještaja dostavljenih vijeću. 

Usvojeni su sljedeći izvještaji:  

 Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2016. godinu;  

 Izvještaj o poslovanju Pazin sport d.o.o. za 2016. godinu;  

 Izvještaj o poslovanju društva Pazin d.o.o. za 2016. godinu;  

 Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2016. godinu s 

izvješćima: a) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2016. 

godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2016. godinu;  

 Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2016. godinu;  

 Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. za 

2016. godinu.  

Predstavnici svih navedenih podnositelja izvještaja predstavili su vijećnicima rad pravnih osoba koje 

vode u protekloj godini, kao i najznačajnije aktivnosti koje su u tijeku, odgovarali na pitanja vijećnika 

i razmatrali njihove sugestije. Svi izvještaji su prihvaćeni jednoglasno. 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Informaciju po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji 

Grada Pazina za 2016. godinu. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim 

okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji Grada Pazina u svim značajnim odrednicama 

objektivno iskazuju rezultata poslovanja, te stanje imovine i obveza. Revizijom nisu utvrđene 

nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, tako da je 

izraženo bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju.  

Jednoglasno donesenim Rješenjem o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Grada Pazina u sastav Povjerenstva, na mandat koji je svojim trajanjem usklađen s mandatom 

Gradskog vijeća, imenovani su:   

 Mirjana Galant,  

 Vesna Ivančić, 

 Paolo Jurčić, 

 Miranda Karanović, 

 Nives Matić.  

Gradsko vijeće primilo je na znanje Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – 

lipanj 2017. godine. U svom obrazlaganju gradonačelnik je vijećnike upoznao s najznačajnijim 

aktivnostima Grada koje su u tijeku, kao i projektima drugih tijela koji se provode na pazinskom 

području, među kojima ističemo – skori završetak radova na prvoj fazi sanitarne odvodnje i prometnici 

kroz Zarečje (IVS d.o.o. i Grad Pazin),  radove na sanitarnoj odvodnji u Trvižu, Katunu Trviškom i 

Brajkovićima (IVS d.o.o. i Grad Pazin), izgradnja nogostupa od Starog Pazina do Stancije Pataj 

(Hrvatske ceste d.o.o.) i uspješnu prijavu projekta  „INkluzivne škole 5+“, kojeg je nositelj Grad 

Pazin, a partneri gradovi Labin, Poreč, Rovinj i Umag. Projekt je ukupno vrijedan 9,42 milijuna kuna, 

a njime se osigurava financiranje pomoćnika u nastavi za deset škola s područja gradova partnera, na 

vrijeme od 4 godine. 


