U skladu s Programom rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2018. godinu KLASA:
021-05/17-01/74, URBROJ: 2163/01-03-02-17-3 od 14. prosinca 2017. godine predsjednik
Gradskog vijeća Grada Pazina podnosi
IZVJEŠTAJ
O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA
za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine
I. UVODNO
1. Gradsko vijeće Grada Pazin, prema članku 27. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), predstavničko je 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. Zbog isteka mandata ranijeg saziva predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, primjenom članka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“
broj 144/12. i 121/16 - „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. istog zakona – „(1) Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se raspisuju izbori
određuje se dan njihove provedbe.“), Vlada Republike Hrvatske je 13. travnja 2017. raspisala
izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike. Za dan održavanja izbora
određena je nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.
3. Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje u tekstu: Gradsko vijeće) ima 15 članova koji se
biraju neposredno, tajnim glasovanjem, na mandate od četiri (4) godine. Na izborima u svibnju
2017. godine za članove Gradskog vijeća izabrani su:
- Renato Krulčić, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić, Marko Breščić, Patricija
Jedrejčić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - s liste Istarskog demokratskog sabora
(IDS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati
(HNS),
- Ivan Bubić, Ivica Franković, Anamarija Kurelić - s liste Hrvatske demokratske
zajednice (HDZ),
- Boris Demark, Suzana Jašić, Dean Velenderić - s liste Socijaldemokratske partije
Hrvatske (SDP),
- Valter Milohanić – s liste Grupe birača Valtera Milohanića.

Primjenom instituta nespojivosti obnašanja vijećničke dužnosti, Renatu Krulčiću,
izabranom za gradonačelnika Grada Pazina, mandat miruje po sili zakona - dužnost članice
Gradskog vijeća obnaša njegova zamjenica Miranda Karanović. Ivanu Bubiću mandat miruje
zbog obnašanja nespojive dužnosti državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za središnju
javnu nabavu - dužnost člana Gradskog vijeća obnaša njegov zamjenik Željko Legović, a
umjesto Patricije Jedrejčić, koja je mandat stavila u mirovanje, dužnost člana Gradskog vijeća
obnaša njezin zamjenik Danijel Lušić.
4. Gradsko vijeće novog saziva konstituirano je 14. lipnja 2017. godine.
Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Davor Sloković, a za potpredsjednike Mate
Jurić i Ivica Franković.
Nakon provedenih postupaka opisanih u podtočki 3. Gradsko vijeće djeluje i radi u
sastavu: Miranda Karanović (zamjenica Renata Krulčića), Davor Sloković, Mate Jurić, Hani
Glavinić, Marko Breščić, Danijel Lušić (zamjenik Patricije Jedrejčić), Valter Žgrablić, Klarita
Radoš Matijašić, Željko Legović (zamjenik Ivana Bubića), Ivica Franković, Anamarija Kurelić,
Boris Demark, Suzana Jašić, Dean Velenderić i Valter Milohanić.
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, prema Programu rada u
promatranom razdoblju, Gradsko vijeće nastavilo je aktivnosti Gradskog vijeća ranijeg saziva i
radilo kako na nedovršenim poslovima iz prvog polugodišta 2017. tako i na provedbi
Programa rada Gradskog vijeća za drugo polugodište 2017. godine.
2. U razdoblju lipanj – prosinac 2017. godine Gradsko vijeće održalo je sedam (7)
sjednica od čega je jedna (1) bila svečana (u povodu 74. godišnjice donošenja Pazinskih
odluka). Na radnim sjednicama (6) Gradsko vijeće je u izvještajnom razdoblju raspravilo 88
dokumenata (odluka, pravilnika, programa, rješenja, izvještaja, zaključaka…).
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 14. lipnja 2017. godine:
Utvrđivanje kvoruma; Izbor Mandatno-verifikacione komisije; Izviješće Mandatnoverifikacione komisije, verifikacija mandata članova Gradskog vijeća te utvrđivanje člana
Vijeća koji će predsjedavati sjednicom; Svečana prisega članova Gradskog vijeća; Izbor
Komisije za izbor i imenovanja; Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.
2. sjednica Gradskog vijeća održana 25. srpnja 2017. godine: Odluka o prijenosu
poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod Butoniga d.o.o.
Buzet; Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata
sredstava u proračun Istarske županije izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom
„Kaštijun“; Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2016.
godini; Izvješće o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2016.
godinu; Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2016. godinu; Izvještaj
o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2016. godinu; Programsko
izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2016. godinu; Odluka o
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donošenju Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017. - 2021.; Pravilnik o
dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina; Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2016. godinu; Zaključak o prodaji
nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada Pazina; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Grada Pazina; Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina;
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina; Odluka o izradi
III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“; Odluka o provođenju postupka
stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Centar – Jug“ Pazin; Odluka o
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od lipnja do prosinca 2017. godine;
Rješenje o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina; Zaključak o utvrđivanju
prijedloga za imenovanje mrtvozornice za područje Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće,
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.
Predloženi dnevni red sjednice Gradskog vijeća od 25. srpnja 2017., na prijedlog
gradonačelnika, dopunjen je Zaključkom o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornice
za područje Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar
u Šumi i Tinjan.
3. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 13. rujna 2017. godine u spomen na
74. godišnjicu donošenja Pazinskih odluka.
4. sjednica Gradskog vijeća održana 19. rujna 2017. godine: Odluka o donošenju
Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za razdoblje 2017. – 2022. godine; 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;
Informacija po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2016. godinu;
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina; Izvještaj o radu
Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2017. godine.
5. sjednica Gradskog vijeća održana 8. studenog 2017. godine: Odluka o donošenju
Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu; Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada
Pazina u 2016. godini; Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice
sportskih udruga Grada Pazina za 2016. godinu; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; Druge (II.) izmjene
Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu; Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada
Pazina za 2017. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja, b) kulture i c) sporta; Druge (II.)
izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017.
godini; Druge (II.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Grad Pazin u 2017. godini; Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za
2017. godinu; Odluka o kupnji suvlasničkog udjela na zemljištu; Izvješće o provedbi
Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2016. godinu; Izvještaj o stanju
gospodarstva na području Grada Pazina u 2016. godini; Izvještaj o radu udruga za 2016.
godinu; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i
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registraturnog gradiva; Odluka o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju Republici
Hrvatskoj prava vlasništva na zemljištu za potrebe gradnje Spojne ceste Istarski ipsilon (čvor
Rogovići) – Lindarski križ (D64); Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin.
6. sjednica Gradskog vijeća održana 21. studenog 2017. godine: Odluka o
sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice Pula; Program rada
Savjeta mladih Grada Pazina za 2018. godinu; Izvještaj o radu Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin u
pedagoškoj godini 2016./2017.; Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne
škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2016./2017.; Rješenje o imenovanju
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada
Pazina; Proračun Grada Pazina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (I. čitanje).
7. sjednica Gradskog vijeća održana 14. prosinca 2017. godine: Treće (III.) izmjene
Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu; Izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za
2017. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja, b) kulture, c) sporta (III. Izmjene) i d)
socijalno- zdravstvenih potreba (I. Izmjene); Prve (I.) izmjene Programa gradnje građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu; Proračun Grada Pazina za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu; Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2018.
godinu; Odluka o pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Grada Pazina iz prethodnog
razdoblja; Program javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) u kulture, b)
socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta; Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini; Program održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini; Program gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2018. godinu; Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2018. godinu; Odluka o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
po ugovoru na području Grada Pazina; Odluka o stavljanju izvan snage Provedbenog
urbanističkog plana „Centar – Jug“ Pazin; Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o
formiranju građevnih čestica Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i Gimnazije i strukovne
škole Jurja Dobrile Pazin te o prijenosu prava suvlasništva, bez naknade, Gimnaziji i
strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin; Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za
razdoblje od siječnja do prosinca 2018. godine; Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za
2018. godinu.
3. Ured Grada pokrenuo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću po nacrtima
prijedloga sljedećih akata:
 Strategija razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017. – 2021. (tijekom
provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću održano je javno
predstavljanje Nacrta Strategije, dana 13. ožujka 2017. godine u Velikoj
vijećnici Grada Pazina, a očitovanje na Nacrt Strategije dostavilo je sedam (7)
dionika),
 Plan gospodarenja otpadom Grada Pazina za razdoblje 2017. – 2022. godine
(nisu dostavljena očitovanja dionika),
 Plan upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu (u sklopu savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću, 10. listopada 2017. godine, u dvorani Istra pazinskog
Spomen doma održano je predstavljanje Nacrta Plana, a očitovanje na Nacrt
Plana dostavila su četiri (4) dionika),
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 Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada
Pazina (nisu zaprimljena očitovanja dionika).
Zaprimljena mišljenja, primjedbe i prijedlozi zainteresirane javnosti u dijelu u kojem
su bili zakoniti i stručno utemeljeni, prihvaćeni su od strane predlagatelja i ugrađeni u konačne
prijedloge akata. Nakon provedenih savjetovanja Gradskom vijeću dostavljeni su izvještaji o
provedenim savjetovanjima, a predloženi akti su i doneseni.
Krajem prosinca 2017. Ured Grada pokrenuo je savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću po nacrtima prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina i Odluke o mjerama za
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada Gradsko vijeće je prihvatilo Izvještaj o provedenom savjetovanju i donijelo navedene akte u
siječnju 2018. 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 objavljena su 153 akta (njih 100 – iz rada novog saziva
Gradskog vijeća).
5. Usporedbom obavljenih poslova u odnosu na utvrđeni Program rada Gradskog vijeća
za 2017. moramo konstatirati da se dio planiranih aktivnosti nije realizirao. Iako se ovim
Izvještajem daje opis rada Gradskog vijeća novog saziva, dakle od lipnja do prosinca smatramo
potrebnim naznačiti i teme kojima se Gradsko vijeće bavilo u prvom polugodištu, kao i druge
poslovi o kojima je Gradsko vijeće raspravljalo i odlučivalo.
Promatrajući Program rada Gradskog vijeća za 2017. godinu
planirano/realizirano, a zatim izvršeno i/ili započeto a neplanirano navodimo:

s

aspekta

5.1. planirani a nerealizirani poslovi:
Prema Programu rada za 2016. godinu Gradskom vijeću nisu dostavljeni:
1) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, Odluka o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Grada Pazina i Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada (nakon donošenja Uredbe o gospodarenju komunalnim
otpadom Vlade Republike Hrvatske, Gradsko vijeće donijelo je navedene akte na sjednici
održanoj 31. siječnja 2018. godine u roku propisanom navedenom Uredbom i Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom); 2) Odluka o izmjenama i dopunama odluke o načinu,
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina (predmetna odluka
donesena je na sjednici održanoj 28. ožujka 2018.); 3) Odluka o izmjenama i dopunama odluke
o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina i Izmjena i dopuna Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Pazina (navedeni akti uvršteni su u program rada vijeća za 2018.
godinu); 4) Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina (donošenje
odluke očekuje se tijekom 2018. godine); 5) Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Grada Pazina (Odluka o osnivanju Povjerenstva donesena je već ranije tako da je
omaškom bila uvrštena u Program rada, dok je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Grada Pazina doneseno na sjednici od 19. rujna 2017. godine); 6)
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ (navedeni plan
nalazi se u postupku izrade te se njegovo donošenje očekuje tijekom 2018. godine); 7) Odluka
o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki, Odluka o donošenju
Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki, Odluka o izradi Urbanističkog plana
uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Heki i Odluka o donošenju
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Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Heki
(radi se o izradi planova po zahtjevu privatnih investitora koji, za sad, nisu pokrenuli postupak
za izradu i donošenje navedenih planova); 8) Izvještaj o izvršenju Plana izgradnje
vodoopskrbnih objekata Grada Pazina u 2016. godini, Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata
Grada Pazina u 2018. godini (godišnje i višegodišnje Planove gradnje vodnih građevina i
vodoopskrbnih uređaja/objekata donosi skupština isporučitelja – trgovačkog društva Istarski
vodovod d.o.o. Buzet. Sama izgradnja također je u nadležnosti isporučitelja, a ne Grada Pazina.
U izvještajima o radu gradonačelnika daje se pregled ulaganja u vodovodnu mrežu na području
Grada Pazina).
5.2. neplanirani a realizirani poslovi:
1. Odluka o porezima Grada Pazina;
2. Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina;
3. Odluka o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice
Pula;
4. Odluka o sklapanju sudske nagodbe;
5. Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav
Istre - Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet;
6. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata
sredstava u proračun Istarske županije izgradnju Županijskog centra za
gospodarenje otpadom „Kaštijun“;
7. Informacija po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2016.
godinu;
8. Odluka o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu;
9. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za razdoblje 2017.
– 2022. godine;
10. Odluka o donošenju Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017. 2021.;
11. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za
2016. godinu;
12. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina;
13. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“;
14. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone
„Ciburi“ Pazin;
15. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog
plana „Centar – Jug“ Pazin;
16. Odluka o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Centar – Jug“
Pazin;
17. Srednjoročni plan davanja koncesija na području Grada Pazina za razdoblje od
2017. do 2019. godine;
18. Plan davanja koncesija na području Grada Pazina u 2017. godini;
19. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta po ugovoru na području Grada Pazina;
20. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada
Pazina;
21. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2016.
godinu;
22. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“
d.o.o. za 2016. godinu;
23. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje
od 5. travnja do 31. prosinca 2016. godine;
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24. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od
lipnja do prosinca 2017. godine;
25. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
26. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije, verifikacija mandata članova Gradskog
vijeća, te utvrđivanje člana Vijeća koji će predsjedavati sjednicom;
27. Prisega vijećnika;
28. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o formiranju građevnih čestica Osnovne
škole Vladimira Nazora, Pazin i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin te
o prijenosu prava suvlasništva, bez naknade, Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja
Dobrile, Pazin;
29. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
30. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Grada Pazina za 2018. godinu;
31. Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2018. godinu;
32. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i
registraturnog gradiva;
33. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća;
34. Rješenja o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina;
35. Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;
36. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu;
37. Razrješenje i imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin;
38. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornice za područje Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi
i Tinjan.
6. U izvještajnom razdoblju vijećnici su postavili i dobili odgovore na 54 pitanja, od
čega je na šest pitanja odgovoreno na prvoj sjednici vijeća održanoj u 2018. godini. Odgovore
su davali gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela na sjednici Gradskog vijeća na kojoj je
pitanje postavljeno ili dostavom pisanih odgovora u roku propisanom Poslovnikom Gradskog
vijeća.
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 14 (14,14) od 15 vijećnika.
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.

Ime i prezime
MIRANDA
KARANOVIĆ
DAVOR SLOKOVIĆ
MATE JURIĆ
HANI GLAVINIĆ
MARKO BREŠČIĆ

Odsutni

Broj
sjednica

Nazočni

7

6

1

-

7
7
7
7

7
7
7
7

-

-

7

opravdano neopravdano

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

DANIJEL LUŠIĆ
VALTER ŽGRABLIĆ
KLARITA RADOŠ
MATIJAŠIĆ
ŽELJKO LEGOVIĆ
IVICA FRANKOVIĆ
ANAMARIJA KURELIĆ
BORIS DEMARK
SUZANA JAŠIĆ
DEAN VELENDERIĆ
VALTER MILOHANIĆ

7
7

6
7

1
-

-

7

6

1

-

7
7
7
7
7
7
7

7
7
6
7
7
6
6

1
1
1

-

8. U skladu s člankom 15. Poslovnika Gradskog vijeća osnovani su:
1. Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), prema Zaključku Kluba
od 3. srpnja 2017. godine u sastavu: Ivica Franković, Anamarija Kurelić i Željko Legović. Za
predsjednika Kluba imenovan je Ivica Franković.
2. Klub vijećnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke
umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), prema
Zaključku Kluba od 6. srpnja 2017. godine u sastavu: Hani Glavinić, Davor Sloković, Klarita
Radoš Matijašić, Marko Breščić, Valter Žgrablić, Mate Jurić, Miranda Karanović i Danijel Lušić.
Za predsjednicu Kluba imenovana je Hani Glavinić.
3. Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), prema Zaključku
Kluba od 29. lipnja 2017. godine u sastavu: Dean Velenderić, Suzana Jašić i Boris Demark. Za
predsjednika Kluba imenovan je Dean Velenderić.
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 80 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.

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
za promet
mandatno verifikaciona komisija
SVEUKUPNO:
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održano
točke
sjednica dnevnog reda
3
14
4
22
3
10
4
2
4
1
1
22

12
4
5
12
1
80

2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je tri sjednice i raspravljao o 14
točaka dnevnog reda i to od nacrta do prijedloga i konačnog teksta akta od čega je jedan akt iz
isključive nadležnosti Odbra - Utvrđivanje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Detaljnog
plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin. Odbor je prihvatio predložene materijale i
uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih je predložio predlagatelj. U raspravi su iznošena
mišljenja, stavovi i prijedlozi.
2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je četiri sjednice na kojima je
raspravio 22 materijala, od nacrta do prijedloga i konačnog teksta financijskih dokumenata,
izvještaja tvrtki u su(vlasništvu) Grada i drugo. Odbor je prema Gradskom vijeću uputio
prijedloge u vezi s razmatranim općim aktima. 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.
Odbor je u prethodnom postupku proslijedio, a Gradsko vijeće prihvatilo prijedlog
Odbora da se u Trećim (III.) izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu u članku 1.,
pod „B. RAČUN FINANCIRANJA“, u tablici „VIŠAK/MANJAK + NETO
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA“ u koloni „POVEĆANJE/SMANJENJE“, ispravi
štamparska greška na način da se svi iznosi u koloni brišu i umjesto njih upišu iznosi „0,00“.
2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je
tri sjednice s 10 točaka dnevnog reda, bez točke Razno koja je bila sastavni dio dnevnog reda
svih sjednica Odbora.
Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih
je predložio predlagatelj.
Odbor je prihvatio i uputio prema Gradskom vijeću Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini u tekstu kako je to predložio
gradonačelnik, s time da je Odbor ocijenio da su planirana financijska sredstva za realizaciju
Programa nezadovoljavajuća, te predlaže gradskoj upravi da već u ovoj proračunskoj godini
pokuša iznaći nova rješenja, odnosno nove izvore prihoda, u cilju povećanja sredstava za
navedeni Program.
2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je četiri sjednice na kojima je raspravio 12
materijala.
Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih
je predložio predlagatelj. 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 4 materijala.
Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih
je predložio predlagatelj. U raspravi su iznošena mišljenja, stavovi i prijedlozi iz područja
djelatnosti kulture, programa javnih potreba u području kulture i drugo.
2.6. Komisija za izbor i imenovanja sastala se četiri puta u pravilu u punom sastavu.
Na sjednicama se raspravljalo, a zatim predlagalo Gradskom vijeću izbor/imenovanje:
članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina, Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Grada Pazina, ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta i drugo. Gradsko vijeće je prihvatilo sve
prijedloge Komisije.
Komisija je raspravila prijedloge ovlaštenih predlagatelja za izbor predsjednika
Gradskog vijeća i njegovih potpredsjednika.
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2.7. Komisija za promet sastala se jednom i razmotrila niz aktualnih pitanja i
prijedloga (12 točaka) u cilju poboljšanja regulacije prometa u Gradu Pazinu.
Radi osiguranja što kvalitetnije sigurnosti sudionika u prometu, Upravni odjel za
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo je na prijedlog Komisije realizirao
sljedeće:
- na prometnici ispod zvonika prema Kaštelu, postavljene su fizičke barijere (kugle)
čime se zabranilo parkiranje na tom dijelu prometnice i usmjerilo promet prema starom dijelu
Grada,
- u ulici Dinka Trinajstića u Pazinu, kroz primjenu nove regulative u području
gospodarenja komunalnim otpadom, prilikom ugradnje i instalacije polupodzemnog kontejnera
uz rub prometnice, s trotoara su uklonjeni postojeći kontejneri,
- Hrvatskim cestama upućen je zahtjev za razmatranje/preispitivanje prometnog rješenja
kod trgovačkog centra LIDL s naglaskom na postavljanje dodatne prometne signalizacije znakove sa svjetlosnim upozorenjem na pješački prijelaz, bilo na vertikalni znak ili na sam
pješački prijelaz.
Prilikom razmatranja ostalih točaka dnevnog reda zaključeno je ili da se radi o
pitanjima koja ne spadaju u nadležnost Grada, odnosno da za rješavanje navedenih pitanja ne
postoje zakonske i stručne pretpostavke ili da zbog složenosti, odnosno pretpostavljenih
troškova mogućih rješenja, u ovom trenutku ne postoji mogućnost drukčijeg uređivanja
predmetnih problema.
2.8. Mandatno-verifikaciona komisija je na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća
14. lipnja 2017. godine utvrdila status izabranih članova Gradskog vijeća i predložila
Gradskom vijeću verifikaciju mandata članova u sastavu Miranda Karanović, Davor Sloković,
Mate Jurić, Hani Glavinić, Marko Breščić, Danijel Lušić , Valter Žgrablić, Klarita Radoš
Matijašić, Željko Legović, Ivica Franković, Anamarija Kurelić, Boris Demark, Suzana Jašić,
Dean Velenderić i Valter Milohanić.
Na prijedlog Renata Krulčića, Ivana Bubića i Patricije Jedrejčić o mirovanju mandata,
Mandatno-verifikaciona komisija je predložila, a Gradsko vijeće utvrdilo mirovanje mandata
Renatu Krulčiću, Ivana Bubića i Patricije Jedrejčić.
2.9. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prijedloga za sazivanje Komisije za
predstavke i pritužbe, Komisije za priznanja i nagrade i Odbora za međugradsku i
međuopćinsku suradnju.
IV. RAD MEĐUSTRANAČKOG KOLEGIJA
Održana je jedna sjednica Međustranačkog kolegija na kojoj se raspravljalo o aktualnim
pitanjima – materijalima (njih 22 ) za sjednicu Gradskog vijeća zakazanu za 14. prosinca 2017.
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.
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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 tri od šest radnih sjednica Gradskog vijeća.
VI. GRADSKO VIJEĆE I GRADSKI SAVJET MLADIH
Gradsko vijeće raspravilo je Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2016.
godinu i konstatiralo da je Savjet mladih realizirao niz aktivnosti i ostvario dobre rezultate.
Savjeta mladih Grada Pazina održavao je redovite sastanke s predsjednikom Gradskog
vijeća i gradonačelnikom Grada Pazina.
Od aktivnosti Savjeta ističemo: sudjelovanje u izradi Regionalnog programa djelovanja
za mlade Istarske županije, iniciranje izmjene Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i
studentima Grada Pazina, kao i aktivno sudjelovanje u procesu izrade prijedloga Pravilnika,
praćenje aktivnosti vezanih uz provođenje Erasmus Plus programa u kojima su uključeni mladi
s područja Grada Pazina te sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u prosincu
2017. godine u Samoboru.
Valentina Rabar, predsjednica Gradskog savjeta mladih Grada Pazina prisustvovala je u
radu jedne od šest 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 (četiri radne i jedna svečana sjednica) i Veljko Brajković (jedna svečana
sjednica).
Pročelnici gradskih upravnih tijela sudjelovali su u radu Gradskog vijeća i njegovih
radnih tijela, ovisno 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 izvršavao je zadaće i ispunjavao obveze koje proizlaze iz potreba rada
Gradskog vijeća, u okviru zadanog i prihvaćenog Programa rada, a u dogovoru s
predsjednikom Gradskog vijeća i predsjednicima radnih tijela pripremao je 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. Predstojnik Ureda, prisustvovao je svim
sjednicama Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća i Međustranačkog kolegija.
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, objavama na
internet stranici Grada, konferencijama za tisak, objavama u javnim medijima na druge načine.

11

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 i Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća objavljivani su internetskim
stranicama nakon njihove verifikacije od Gradskog vijeća.
Na web stranicama Grada Pazina sjednice Gradskog vijeća prenose se uživo.
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 te su i na taj su način građani dobivali
pravovremene i potpune informacije o radu Gradskoga vijeća, gradonačelnika i gradske
uprave, te o realizaciji programa i projekata Grada.
Sjednici Gradskog vijeća 8. studenog 2017. godine prisustvovali su zainteresirani
građani Emina Ivančić i Marin Matejčić, u skladu s člankom 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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Pazin, 19. travnja 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.
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