


                    
U skladu s Programom rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2019. godinu KLASA: 

021-05/18-01/79, URBROJ: 2163/01-03-02-18-3 od 20. prosinca 2018. godine predsjednik 

Gradskog vijeća Grada Pazina podnosi  
 
 

I Z V J E Š T A J 
O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA 

za 2018. godinu 
 
 

I. UVODNO  
 

1. Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) kao predstavničko tijelo 

građana i tijelo lokalne samouprave u okviru svoje nadležnosti donosilo je opće akte i 

obavljalo druge poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, 

a osobito poslove 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. Gradsko vijeće je u 2018. godini brojilo 15 članova, a u sastavu Vijeća bili su: 

Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić, Marko Breščić, Danijel Lušić, 

Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić – s liste Istarskog demokratskog sabora (IDS), 

Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati 

(HNS); Željko Legović, Ivica Franković i 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 nositelja Valtera Milohanića. 

 

II. RAD I AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA 

 

1. U okviru zakonskih i statutarnih (normativnih) ovlaštenja, a sve prema Programu 

rada u promatranoj godini Gradsko vijeće radilo je na nedovršenim poslovima iz prethodne 

godine i  na provedbi propisa i Programa rada Gradskog vijeća za 2018. godinu.   
 
2. U izvještajnoj godini Gradsko vijeće održalo je dvanaest (12) sjednica od čega devet 

(9) redovnih, jedna (1) izvanredna i dvije (2) svečane (obilježavanje Dana Grada i 75.-

godišnjice Pazinskih odluka). Na radnim sjednicama (10) Gradsko vijeće je raspravilo 108 

dokumenta (odluka, pravilnika, programa, izvještaja, rješenja, zaključaka…).  

 

Navodimo teme o kojima je Gradsko vijeće, uz Verifikaciju skraćenog 

zapisnika/zapisnika s prethodne sjednice i Pitanja vijećnika na svojim sjednicama raspravljalo i 

odlučivalo: 

 

8. sjednica Gradskog vijeća održana 31. siječnja: Izmjena i dopune Statuta Grada 

Pazina; Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“; 

Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Grada Pazina; Odluka o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina; 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu; Odluka o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. 
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9. sjednica Gradskog vijeća održana 28. ožujka: Odluka o donošenju III. Izmjena i 

dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“; Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin 

u 2017. godini; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom  za Grad Pazin u 2017. godini; Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2018. 

godinu; Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: 

a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta; Prve (I.) izmjene Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini; Prve (I.) izmjene 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. 

godini; Prve (I.) izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 

za 2018. godinu; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, uvjetima i postupku 

raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina; Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu 

Grada Pazina; Odluka o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje (prvo čitanje); 

Odluka o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i 

određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici; Odluka o promjeni 

namjene javnog dobra; Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 

2017. godinu; Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. 

godinu; Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada 

Pazina. 

 

10. sjednica Gradskog vijeća održana 10. svibnja: Informacija o stanju sigurnosti na 

području Grada Pazina za 2017. godinu; Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne 

vatrogasne postrojbe Pazin u 2017. godini; Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i 

rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine; 

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2017 godini; Izvještaj o radu i Financijski 

izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2017. godinu; Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog 

otvorenog učilišta u Pazinu za 2017. godinu; Izvješće o radu i Financijsko izvješće o radu 

Gradske knjižnice Pazin za 2017. godinu; Odluka o popisu poslovnih prostora koji su predmet 

kupoprodaje; Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2017. 

godinu; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

Grad Pazin u 2017. godini; Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini; Odluke o dodjeli priznanja i nagrada 

Grada Pazina; Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje 

Grada Pazina i  Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i 

Tinjan; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 2017. godine; 

Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine. 

 

11. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 1. lipnja povodom obilježavanja 

Dana Grada Pazina. 

 

12. sjednica Gradskog vijeća održana 7. lipnja: Informacija o odlagalištu inertnog 

otpada Lakota; Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Pazina; Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina. 

 

13. sjednica Gradskog vijeća održana 19. srpnja: Odluka o donošenju Izmjena i 

dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“; Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin; Izvješće o radu „Fonda za razvoj 

poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2017. godinu; Izvještaj o financijskom poslovanju 

Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2017. godinu; Izvještaj o financijskom poslovanju 

Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u 2017. godini; Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog 

društva Usluga  d.o.o. za 2017. godinu s izvješćima: a) o upravljanju, organizaciji i naplati 

prodaje robe izvan prodavaonica za 2017. godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta 
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pod naplatom u gradu Pazinu za 2017. godinu; Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog 

društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2017. godinu; Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva 

Pazin sport d.o.o. za 2017. godinu; Izvještaj o poslovanju i Financijski izvještaj Društva Pazin 

d.o.o. za 2017. godinu; Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Razvojna agencija 

Srce Istre“ d.o.o. za 2017. godinu; Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana 

Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2017. godinu; Izvještaj o radu Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine; 

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 

 

14. izvanredna sjednica Gradskog vijeća održana 30. srpnja: Odluka o davanju 

suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene 

namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“; Odluka o davanju suglasnosti Gradu 

Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za 

projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju 

pomoćnog nogometnog igrališta“; Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina; 

Odluka o prijenosu prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina planiranom za 

izgradnju autoceste Istarski ipsilon – A8, dionica Rogovići – Lupoglav, poddionica, Ivoli – 

Cerovlje u vlasništvo Republike Hrvatske. 

 

15. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 13. rujna u spomen na 75.-godišnjicu 

Pazinskih odluka.  

 

16. sjednica Gradskog vijeća održana 20. rujna: Odluka o davanju suglasnosti 

Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na 

području jedinice lokalne samouprave- Grad Pazin za projekt „Vodovodni ogranak Veli Ježenj- 

Mali Ježenj“; Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu; 

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada  Pazina za 

siječanj - lipanj 2018. godine. 

 

17. sjednica Gradskog vijeća održana 16. studenog: Izvješće o radu Dječjeg vrtića 

„Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2017./2018.; Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i 

programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2017./2018.; 

Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2017. godinu; Izvješće o 

provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2017. godinu; Odluka o 

izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari; Druge (II.) izmjene 

Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu; Druge (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada 

Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta; Druge 

(II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 

2018. godini; Druge (II.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini; Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i 

zdravstvo Grada Pazina; Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2019. godinu. 

 

18. sjednica Gradskog vijeća održana 26. studenog: Odluka o donošenju IV. Izmjena 

i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“; Izvješće o stanju u prostoru Grada 

Pazina 2014. – 2017.; Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Pazinka III; 

Proračun Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (I. čitanje); Odluka 

o vrijednosti boda komunalne naknade; Odluka o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu 

Grada Pazina; Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina. 
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19. sjednica Gradskog vijeća održana 20. prosinca: Treće (III.) izmjene Proračuna 

Grada Pazina za 2018. godinu; Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 

2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta; Treće (III.) 

izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. 

godini; Treće (III.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za Grad Pazin u 2018. godini; Druge (II.) izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom za 2018. godinu; Proračun Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 

2020. i 2021. godinu; Odluk o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; Odluka o 

raspodjeli rezultata poslovanja Grada Pazina za razdoblje 2019.-2021. godine; Program javnih 

potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) 

sporta; Program građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu; Program održavanja komunalne infrastrukture za 

2019. godinu; Program korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području  Grada Pazina u 2019. godini; Odluka o komunalnoj naknadi; 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 2019. godine; 

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina; Program 

rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2019. godinu. 

 

U postupku utvrđivanja dnevnog reda sa sjednice Gradskog vijeća 19.7.2019. 

izostavljene su  Odluka o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu 

ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija 

građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“ i Odluka  

o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 

samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i 

atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“, zbog donošenja novih uputa 

Ministarstva poljoprivrede u vezi s prijavom projekata na natječaj Fonda za ruralni razvoj. 

Odluke je Vijeće donijelo na izvanrednoj sjednici 30. srpnja 2018. godine. 

Dnevni red sjednice Vijeća od 7.6.2018. je na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća 

dopunjen Informacijom o odlagalištu inertnog otpada Lakota. 

 

3. Ured Grada tijekom 2018. godine pokrenuo je savjetovanje sa zainteresiranom 

javnošću po nacrtima prijedloga sljedećih akata:  

 Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina (nisu dostavljena 

očitovanja dionika) – savjetovanje pokrenuto u prosincu 2017., a okončano u 

siječnju 2018., 

 Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (nisu dostavljena očitovanja 

dionika) – savjetovanje pokrenuto u prosincu 2017., a okončano u siječnju 

2018., 

 Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

(tijekom provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću održano je javno 

predstavljanje Nacrta Odluke, dana 26. travnja 2018. godine u Velikoj vijećnici 

Grada Pazina, a očitovanje na Nacrt Odluke dostavilo je jedanaest (11) dionika),  
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 Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (nisu 

dostavljena očitovanja dionika), 

 Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi (očitovanje na Nacrt Odluke 

dostavila su četiri (4) dionika), 

 Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (nisu 

dostavljena očitovanja dionika), 

 Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima (nisu dostavljena 

očitovanja dionika), 

 Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu (očitovanje na Nacrt Odluke 

dostavila su tri (3) 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.  

 

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 objavljeno je 111 akata. 

 

5. Promatrajući Program rada Gradskog vijeća za 2018. godinu s aspekta 

planirano/realizirano, a zatim izvršeno i/ili započeto, a neplanirano navodimo: 

 

5.1. Planirani, a nerealizirani poslovi: 

Prema Programu rada za 2018. godinu Gradskom vijeću nisu dostavljeni:  

1.) Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina i Odluka o osnivanju Odbora za 

imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu - nije se ukazala potreba za donošenjem 

navedenog akta; 2.) Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone „Podberam“ i 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone „Podberam“ - radi se o izradi 

plana po zahtjevu privatnih investitora, koji u promatranom razdoblju nisu pokrenuli postupak, 

postupak za njegovu izradu i donošenje pokrenut je početkom 2019. godine; 3.) Procjena rizika 

od velikih nesreća za Grad Pazin koja je u fazi izrade, a Vijeću će biti upućena u 2019. godini; 

4.) Odluka o izmjenama i dopunama odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu 

Grada Pazina, s obzirom na izmjene i dopune Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora s kraja 2018. godine, biti će upućena Vijeću tijekom 2019. godine i 5.) Odluka o 

izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina nije upućena prema Vijeću 

budući da se nisu realizirale najave o donošenju Izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi pa 

nije bilo potrebe za usklađenjem Odluke sa Zakonom. 

 

5.2. Neplanirani, a realizirani poslovi: 

1. Izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina;  

2. Odluka o komunalnoj naknadi;  

3. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade;  

4. Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama;  

5. Odluka o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu 

ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt 

„Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – 

Dječji vrtić „Olga Ban“;  

6. Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području 

jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg 
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nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog 

igrališta“;  

7. Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i 

distribuciju vode za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave- 

Grad Pazin za projekt „Vodovodni ogranak Veli Ježenj- Mali Ježenj“;  

8. Odluka o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje (prvo čitanje);  

9. Odluka o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje;  

10. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina;  

11. Odluka o formiranju katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u 

Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na novoformiranoj katastarskoj čestici;  

12. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina 2014. – 2017.;  

13. Informacija o odlagalištu inertnog otpada Lakota; 

14. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari;  

15. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Pazinka III;  

16. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;  

17. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina; 

18. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Grada Pazina; 

19. Program korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i 

davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području  Grada Pazina u 2019. godini;  

20. Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina; 

21. Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada 

Pazina; 

22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada 

Pazina i  Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi 

i Tinjan. 

 

6. U izvještajnoj godini vijećnici su postavili i dobili odgovore na 57 pitanja, od čega je 

na tri pitanja odgovoreno na drugoj sjednici vijeća održanoj u 2019. 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.  
Od konstituiranja ovog saziva Gradskog vijeća 14. lipnja 2017. godine pa zaključno do 

31. prosinca 2018. održano je 19 sjednica Gradskog vijeća, od čega 12 u izvještajnoj godini.  
Na sjednicama Gradskog vijeća u prosjeku je prisustvovalo 13 (13,08) od 15 vijećnika. 

 

Red. 

broj 
Ime i prezime 

Broj 

sjednica 
Nazočni 

Odsutni 

 

opravdano neopravdano 

1. MIRANDA KARANOVIĆ 12 11 1 - 

2. DAVOR SLOKOVIĆ 12 12 - - 

3. MATE JURIĆ 12 12 - - 

4. HANI GLAVINIĆ 12 12 - - 
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5. MARKO BREŠČIĆ 12 11 1 - 

6. DANIJEL LUŠIĆ 12 10 2 - 

7. VALTER ŽGRABLIĆ 12 12 - - 

8. 
KLARITA RADOŠ 

MATIJAŠIĆ 
12 12 - - 

9. ŽELJKO LEGOVIĆ 12 10 1 1 

10. IVICA FRANKOVIĆ 12 12 - - 

11. ANAMARIJA KURELIĆ 12 8 3 1 

12. BORIS DEMARK 12 9 3 - 

13. SUZANA JAŠIĆ 12 10 1 1 

14. DEAN VELENDERIĆ 12 9 3 - 

15. VALTER MILOHANIĆ 12 7 4 1 

 

 

8. U skladu s člankom 15. Poslovnika Gradskog vijeća, pri Gradskom vijeću u 2018. 

djelovali su: 

1. Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), u sastavu: Ivica 

Franković, Anamarija Kurelić i Željko Legović. Predsjednik Kluba je Ivica Franković. 

2. Klub vijećnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke 

umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), u sastavu: 

Hani Glavinić, Davor Sloković, Klarita Radoš Matijašić, Marko Breščić, Valter Žgrablić, Mate 

Jurić, Miranda Karanović i Danijel Lušić. Predsjednica Kluba je Hani Glavinić. 

3. Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), u sastavu: Dean 

Velenderić, Suzana Jašić i Boris Demark. Predsjednik Kluba je Dean Velenderić. 

 

III. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA  

 

1. Radna tijela Gradskog vijeća, u okviru svojih ovlasti, razmatrala su 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 39 sjednica na kojima se 

raspravljalo o 133 različita dokumenta (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 9 35 

2. za gospodarstvo, financije i razvoj 8 29 

3. za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu 

okoliša 

7 29 

4. za društvene djelatnosti 5 15 

5. za kulturu 4 8 

6. za izbor i imenovanja 2 2 

7.  za priznanja i nagrade 3 3 

8. Komisija za promet 1 12 

 SVEUKUPNO: 39 133 
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2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je devet sjednica s 35 točaka dnevnog 

reda i to od nacrta do prijedloga i konačnog teksta akta od čega je jedan akt iz isključive 

nadležnosti Odbora – Utvrđivanje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Detaljnog plana 

uređenja  ''Centar II'' Pazin. Odbor je prema Gradskom vijeću uputio prijedloge u vezi s 

razmatranim općim aktima. U raspravi su iznošeni stavovi, mišljenja i prijedlozi. 

Odbor je u prethodnom postupku proslijedio, a Gradsko vijeće prihvatilo prijedlog 

Odbora da se u:  

1) Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Grada Pazina u članku 85. stavku 1. brišu točke l i r koje 

glase: „l ako prebire i vadi otpad odložen u spremnike za odvojeno sakupljanje otpada ili na 

bilo koji drugi način onečišćuje mjesto gdje je postavljen spremnik za odvojeno sakupljanje 

otpada dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 250,00 kuna“ i „r. ako krši ostale odredbe 

ove odluke koje nisu definirane prethodnim točkama ovog stavka, dužan je platiti ugovornu 

kaznu u iznosu od 250,00 kuna.“, postojeća točka „m“ postaje točka „l“ i tako abecednim 

redom do kraja stavka;  

2) Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Pazina za razdoblje 2019.-2021. 

godine u članku 2. stavku 3. umjesto iznosa „5.000.000,00“ upisuje se iznos „4.000.000,00“. 

 

 2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je osam sjednica na kojima je 

raspravljao o 29 materijala, nacrta, prijedloga i konačnih tekstova 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 u cilju pružanja podrške i pomoći pazinskom gospodarstvu i potrebi poduzimanja 

svih zakonom dozvoljenih mjera radi naplate potraživanja te povećanja proračunskih prihoda. 

Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Odbora da se Program korištenja sredstava 

ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2019. 

godini prihvati s time da se u članku 2., u zaglavlju tablice, u koloni drugoj umjesto riječi 

„prihoda“ upiše riječ „rashoda“ i u koloni trećoj umjesto riječi „prihod“ upiše riječ „rashod“. 

 

2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je 

sedam sjednica s 29 točaka dnevnog reda, bez točke Razno koja je bila sastavni dio dnevnog 

reda svih sjednica Odbora. Odbor je prema Gradskom vijeću uputio prijedloge u vezi s 

razmatranim općim aktima. U raspravi su iznošeni stavovi, mišljenja i prijedlozi. 

Između raspravljenih materijala ističemo da je Odbor u prethodnom postupku razmotrio 

i predložio, a Vijeće prihvatilo:  

1) Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Grada Pazina s izmjenom članka 24. kako slijedi:  stavak 2. 

mijenja se i glasi:„ (2) Ukupnu cijenu javne usluge čini zbroj cijene obvezne minimalne javne 

usluge i cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada te se 

izračunava se po izrazu: CJU = CMJU + C“, iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „(3) U 

slučaju obračunavanja ugovorne kazne, cijena ugovorne kazne (CUk) čini sastavni dio cijene 

javne usluge (CJU) te se prilikom njezinog izračuna pribraja zbroju cijene obvezne minimalne 

javne usluge i cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.“, 

dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., a stavak 4. postaje stavak 5.;  

2) Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama s time da se u članku 6. stavak 2. 

mijenja i glasi: 

 „U slučaju ostvarenja uvjeta za kretanje pasa bez povodca na daljnjim javnim 

površinama ili u slučaju utvrđenog učestalog kršenja obveze nadzora kretanja pasa bez 
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povodca na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebice 

djece, Gradonačelnik je ovlašten svojim zaključkom izmijeniti Prilog 2. ove Odluke, 

dodavanjem novih ili brisanjem pojedinih javnih površina iz Priloga 2.“; 

3) Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari s 

time da se u članku 11. umjesto riječi „četiri (4) mjeseci“ upisuju riječi „šest (6) mjeseci“. 

 

 2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je pet sjednica na kojima se raspravljalo o 

15 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 četiri puta. Na sjednicama su članovi Odbora 

raspravili 8 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 dva puta.  

Komisija je raspravila, a Gradsko vijeće prihvatilo prijedlog Rješenja o imenovanju 

Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina (Vladimir Krulčić, 

predsjednik, Klaudio Sinković, zamjenik predsjednika i članovi Mario Maretić, Robert Krnjus i 

Snježana Hrvatin). Komisija je prihvatila i prema Gradskom vijeću uputila prijedlog Javnog 

poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina u tekstu kako ga 

je predložio predlagatelj, a isključivo iz svoje nadležnosti propisala je obrasce za provedbu 

izbora za članove Savjeta mladih Grada Pazina. 

 

 2.7. Komisija za priznanja i nagrade održala je tri sjednice. Nakon utvrđivanja 

Obavijesti 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 Adi Mišon kao znak priznanja za humanost i solidarnost u 

darivanju krvi - više od sedamdeset pet puta, čime je doprinijela spašavanju života i 

promicanju moralnih i društvenih vrijednosti.  

 Povelja Grada Pazina: 1) Župi Sv. Lucija Pazinske kao znak priznanja za dvadeset pet 

godina uspješnog djelovanja i postignute rezultate u poticanju i pokretanju vjerskih, duhovnih i 

kulturnih događanja na području Grada Pazina, te za doprinos očuvanju i uređenju rodne kuće 

biskupa dr. Jurja Dobrile; 2) Jadranki Červar, kao znak priznanja za dugogodišnji predani rad 

na razvoju sporta u školi, postignute značajne rezultate na sportski natjecanjima i poseban 

doprinos u promociji zdravog i aktivnog načina života; 3) Mariji Ćus kao znak priznanja za 

dugogodišnji predani rad na području predškolskog odgoja djece i poseban doprinos u 

organizaciji i provedbi projektnih izvanvrtićkih aktivnosti od značaja za cjelokupni razvoj i 

odgoj djece uključene u provedbu tih aktivnosti; 4. Mirjani Gulja, kao znak priznanja za 

dugogodišnji predani rad na području predškolskog odgoja djece i poseban doprinos u 

organizaciji i provedbi projektnih izvanvrtićkih aktivnosti od značaja za cjelokupni razvoj i 

odgoj djece uključene u provedbu tih aktivnosti i 5) Davorki Šajina, kao znak priznanja za 

dugogodišnji predani rad na promicanju kulturne baštine i gastronomije pazinskog kraja te za 

iniciranje i izniman doprinos na realizaciji projekta zaštite umijeća pripreme Pazinskog 

cukerančića uvrštenjem na Listu nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.  

Zahvalnica Grada Pazina Ines Kovačić Drndić, kao znak priznanja za rezultate 

postignute tijekom petnaest godina umjetničkog vođenja zbora Roženice i značajan doprinos 

razvoju i promociji amaterskog zborskog pjevanja.  
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 Prijedlozi su prihvaćeni, a priznanja su uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 1. 

lipnja. 
 

2.8. Komisija za promet sastala se jednom i razmotrila niz aktualnih pitanja i 

prijedloga (12 točaka) u cilju poboljšanja regulacije prometa u Gradu Pazinu, a mišljenja i 

stavovi Komisije s ciljem osiguranja što kvalitetnijeg odvijanja prometa na području Grada 

Pazina, proslijeđeni su Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo, koji je tijekom 2018. inicirao i nadgledao provođenje sljedećih aktivnosti iz 

područja prometa:    

 -  na pet pješačkih prijelaza u Gradu Pazinu izvršeno je postavljanje dodatne opreme 

(solarni treptači u ul. Istarskih narodnjaka, ul. 43. Istarske divizije, ul. M.B.Rašana, ul. Jurja 

Dobrile i ul. Miroslava Bulešića), 

 - u predjelu ceste D-64 od naselja Stari Pazin nastavno uz D-48 do cestovnog raskrižja 

„Rogovići“ izgrađen je pješački nogostup, 

 - u predjelu raskrižja ul. M. Bulešića i ul. Lakota izgrađen je pješački nogostup, 

 - u Zagrebačkoj ulici izgrađen  pješački nogostup  s proširenjem javne rasvjete, 

 - u koridoru D-64 na potezu od ul. J. Dobrila do naselja Vranica izrađena izvedbena 

tehnička dokumentacija za izgradnju pješačkog nogostupa s pratećom javnom rasvjetom te je 

projekt prijavljen preko Hrvatskih cesta na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova RH,  

 - u naselju Stancija Pataj postavljena je vertikalna i horizontalna prometna signalizacija 

za smirivanje prometa „Ležeći policajci“,   

 - radi smirivanja brzine kretanja vozilima na nerazvrstanoj cesti u naselju Katun 

Lindarski postavljene su upozoravajuće vibro trake s pratećom vertikalnom prometnom 

signalizacijom,  

 - u sklopu izgradnje sustava sanitarne odvodnje naselja Trviž izgrađen je pješački 

nogostupna na dionici od naselja Katun Trviški – Trviž – Mjesno groblje Trviž, 

 - u sklopu izgradnje sanitarne odvodnje naselja Lindar izgrađen je i pješački nogostup u 

koridoru D-64 na potezu od naselja Vrh Drazeja do raskrižja prilazne ceste naselju Velanov 

Brijeg,  

 - u predjelu cestovnog raskrižja cesta D-64 i NC 504600 ulica Jurja Dobrile i Miroslava 

Bulešića izvršena rekonstrukcija privoza izgradnjom cestovnog otoka  (kraj stre zgrade 

Vodovoda). 
  

2.9. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prijedloga za sazivanje Mandatno-

verifikacione komisije, Komisije za predstavke i pritužbe i Odbora za međugradsku i 

međuopćinsku suradnju. 

 

IV. RAD MEĐUSTRANAČKOG KOLEGIJA  
 

Održane su dvije sjednice Međustranačkog kolegija na kojima se, u pravilu,  

raspravljalo o aktualnim pitanjima – materijalima za sjednice Gradskog vijeća zakazane za 7. 

lipnja i 26. studeni 2018. 

O zaključcima i mišljenjima Kolegija predsjednik Gradskog vijeća je izvještavao 

Gradsko vijeće, a prema potrebi i poduzimao radnje u rješavanju dogovorenih aktivnosti.  

 

V. 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 pet od deset radnih sjednica Gradskog 

vijeća. 
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VI. VIJEĆE  I  GRADSKI   SAVJET  MLADIH   

 

Vijeće je raspravilo Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2017. godinu i 

konstatiralo da je Savjet mladih realizirao niz aktivnosti i ostvario dobre rezultate.  

Savjet mladih Grada Pazina održavao je sastanke s predsjednikom Gradskog vijeća i 

gradonačelnikom Grada Pazina. 

Od aktivnosti Savjeta ističemo: sudjelovanje u izradi Regionalnog programa djelovanja 

za mlade Istarske županije, aktivnosti povezane s provođenjem programa u kojima su uključeni 

mladi s područja Grada Pazina i usmjerenih prema mladima,  aktivnosti članova Savjeta mladih 

Grada Pazina u suradnji s Gradom Pazinom, uključivanje u rad Savjeta mladih Istarske 

županije, sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Puli. 

Vijeće je Javnim pozivom od 20. prosinca 2018. godine pokrenulo postupak za isticanje 

kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina (istek trogodišnjeg mandata 5. 

ožujka 2019.). Do pisanja ovog Izvještaja, u prvim mjesecima 2019. godine, izvršen je izbor 

članova Savjeta, za naredno trogodišnje razdoblje te je održana konstituirajuća sjednica Savjeta 

mladih, o čemu će detaljnije bit izviješteno u izvještaju o radu Gradskog vijeće Grada Pazina 

za 2019. godinu. 

 

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 (sedam radnih i dvije svečane 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. 

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/Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća objavljivani su na 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.   



 12 

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.  

  

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.  

 

 

KLASA: 021-05/19-01/38 

URBROJ: 2163/01-03-01-19-1 

Pazin, 23. travnja 2019.  

     

                    Predsjednik 

                          Gradskog vijeća 

                                   Davor Sloković, v.r. 

 

 

 

 

 


