
Z A P I S N I K 

 

28. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 5. studenog 2019. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati. 

 

Prisutni vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić, Marko 

Breščić, Darko Zidarić (zamjenik vijećnika), Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-

HNS; Željko Legović, Ivica Franković, Anamarija Kurelić – HDZ; Suzana Jašić, Dean Velenderić i 

Tomislav Čubrić – SDP.  

Odsutni vijećnici (opravdano): Valter Milohanić - LISTA GRUPE BIRAČA. 

 

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana 

Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Veljko Brajković, zamjenik Gradonačelnika Grada 

Pazina, Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada, Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo, financije i proračun, Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i 

društvene djelatnosti, Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno 

uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju, Valentina Rabar i 

Marijo Ivanković, članovi Savjeta mladih Grada Pazina, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske 

nacionalne manjine za Grad Pazin i Anđelo Dagostin, novinar „Glasa Istre“. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) nakon 

izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 14 s time što do 

verifikacije mandata zamjenik vijećnika nema pravo glasovanja.  

Zatim predsjednik Vijeća utvrđuje da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, 

otvara rad sjednice i raspravu po predloženom dnevnom redu. Izvješćuje vijećnike da zbog tehničkih 

problema, vjerojatno neće biti moguć video prijenos današnje sjednice Vijeća. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje predloženi dnevni red. 

Od 13 vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ utvrđuje 

  

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika;  

3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku 

obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;  

4. Prisega vijećnika;  

5. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2018. 

godinu;  

6. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina; 

7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada 

Pazina; 

8. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. godini;   

9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ 

Pazin;  

10. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice 

komunalnog redara; 

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske 

knjižnice Pazin; 

12. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor 

ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin; 

13. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja 

Grada Pazina; 

14. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za 

izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina. 
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Ad – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 27. sjednice Gradskog vijeća od 19. rujna 

2019. godine. 

Od 13 vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 27. sjednice 

Gradskog vijeća od 19. rujna 2019. godine.  

- Prilog: 1. 

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika.  

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

 

Suzana Jašić (citirano): 

„1. Pitanje za g. Vladimira Burića, predsjednika uprave Usluge d.o.o.. i g. Elvisa Klimana, 

pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo: 

Zbog čega se sve manje kosi i na koji način mislite riješiti problem različite razine usluge u 1. 

zoni? 

Obrazloženje: 

Sve se veći broj građana žali na neodržavanje travnatih površina u naselju. Prije nekoliko 

sjednica prenijela sam žalbe s Novog naselja gdje su se građani i građanke žalili da se ne kosi i ne 

pokuplja trava i lišće, a danas ću se nadovezati s istim problemom i u selima. Primjerice, ljudi koji 

žive u Matićima (Velanov brijeg) tvrde kako se vise ne kosi trava kraj ceste kako je običavano prije te 

da se to ove godine samo jednom napravilo (početkom srpnja). Ističu kako se nalaze u I. zoni kad je u 

pitanju plaćanje komunalne naknade, a da osim asfaltirane ceste koju su si svojevremeno sami platiti, 

nemaju ni održavanje, ni javnu rasvjetu. 

Dakle, zbog čega se sve manje kosi? Možete li svim građanima 1. zone ponuditi jednaku 

razinu usluge, a ako ne, onda bi bilo pravedno drugačije podijeliti zone. 

- pitanje proslijeđeno društvu Usluga d.o.o. Pazin. 

 

2. Pitanje za gđu. Maju Stranić Grah, pročelnicu Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i 

proračun: 

Grad Pazin je 21. listopada 2019. objavio Natječaj za davanje u zakup poduzetničkog 

inkubatora. Prije nego svi zajedno uskliknemo “imamo poduzetnički inkubator!”, ja bih pitala koja je 

njegova svrha, smisao i cilj? 

Obrazloženje: 

Poduzetnički inkubator obećavajuće zvuči, ali što on doista znači? Prema Zakonu o 

unapređenju poduzetničke infrastrukture, poslovni inkubatori su registrirane pravne osobe zadužene za 

pomoć i podršku poduzetnicima u ranoj fazi razvoja poduzetničkih projekata. I nkubatori pružaju 

stručnu tehničku i edukativnu pomoć za pokretanje poduzetničkih projekata i poduzeća te njihov brz i 

održiv razvoj. Poduzetnički inkubatori pružaju podršku uspješnom razvoju poduzetništva kroz niz 

poslovnih usluga i resursa, uključujući poslovne (radne) prostore po povoljnijim uvjetima za 

poduzetnike početnike od prve do treće godine poslovanja. 

Dakle, sukladno tekstu Natječaja, postavlja se pitanje - na koji način Grad Pazin planira sniziti 

troškove mladim poduzetnicima? Nikako.  

Mladi poduzetnici se uopće ne spominju u uvjetima natječaja, za razliku od natječaja niza 

drugih inkubatora. Ključni problem ovog Natječaja je što u njemu nisu navedene kategorije 

poduzetnika, odnosno ciljane skupine, koje se podupiru ili se namjeravaju podupirati (poduzetnici 

početnici, poduzetnici u rastu i razvoju, žene poduzetnice, mladi, deficitarne djelatnosti itd.) i što nema 

predviđenih olakšica, a što niz gradova i inkubatora ističu u svojim natječajima. 

Grad Pazin kroz ovaj natječaj prostor jednostavno - iznajmljuje poduzetnicima. 

Prvenstvo neće npr. imati početnici, već oni koji ponude najvišu cijenu prostora, čija je 

početna cijena čak 10 eura po kvadratu! Dakle, oni s najviše novaca, a poduzetnici početnici koji 

nemaju novaca neće moć ponudit veću cijenu. Na stranu što su cijene, primjerice, u jednoj Kutini i 

Lipiku, ali i u jednom Barbanu, od 12 do 25 kn po kvadratu, a ne 74, kao u Pazinu. 
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No, što u sebi još nose pojmovi startup, inkubator, mladi poduzetnik? Startupe najčešće 

započinju ljudi u dobi od 20-35 godina, bez početnog kapitala, bez kontakata, bez referenci i bez 

dogovorenih sigurnih poslova unaprijed. Imaju samo znanje, ideju, volju za raditi. Trebaju im mjeseci, 

ponekad i godine, da realiziraju neku ideju (proizvod ili uslugu), promoviraju je, nađu klijente počnu 

polako dobivati korisnike i prihode. Nitko od takvih neće prvih mjeseci ni sebi isplatiti plaću, jer nema 

od čega. Svaka ušteda, pomoć, subvencija i manji trošak im znači jako puno, a pogotovo podrška 

lokalne zajednice/samouprave što može biti presudno da uopće ostanu negdje umjesto da odu drugdje 

gdje su bolji uvjeti. A to je ono što bi trebala biti strategija Pazina. Naravno da dio startupa propadne, 

ali imamo i brojne primjere u HR kako su iz takvih "sjemena" iznikle mnoge jake i poznate firme. 

Startup koje pokreću stariji i iskusniji je druga priča - radi se obično o spin-off tvrtkama koje 

iskusni poduzetnici otvaraju zasebno za neki novi proizvod ili uslugu, i u pravilu imaju početni kapital 

za to. 

Grad Pazin ovim natječajem ne pomaže početnike. I dat će opremljen ured i plaćati režije 

poduzetnicima koji ponude najvišu cijenu. I onda će im Grad plaćati režije.  

Mislite li da je fer da iz nekog razloga svi mi plaćamo režije poduzetniku koji nije početnik? 

Meni ovaj projekt poduzetničkog inkubatora zvuči kao ona poslovica s kravom koja je vidjela 

kako potkivaju konja. Svi imaju inkubator pa će i Pazin. Ali zašto, kome i kako...to je trebalo cjelovito 

i svrhovito osmisliti, a ne se baviti rentijerstvom. 

Imate prilike popraviti priču na sljedećem natječaju budući da se prostori daju u zakup na 

godinu dana (što za početnika nije dovoljno, pa predlažem da proširite na 3). 

 

Valter Žgrablić (citirano): 

„Pitanje upućujem pročelniku za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, 

gospodinu Elvisu Klimanu. 

Pitanje: Upoznati smo da je zaposlen još jedan djelatnik u službi komunalnog redara Grada 

Pazina.  

Na upite građana i moje osobno, zanima me da li će komunalni redar imati ovlasti ispisivanja 

opomena ili kazni vlasnicima nekretnina u ruševnom stanju?  

Prilikom urušavanja moglo bi doći do većih materijalnih šteta i ne daj bože ljudskih žrtava. 

Isto tako takvi objekti narušavaju izgled našega grada, naših mjesta i sela te umanjuju ljepotu i 

vrijednost okolnih objekata? 

Molim pismeni ili usmeni odgovor.“ 

 

Anamarija Kurelić (citirano): 

„1. Pitanje upućeno pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo, g. Elvisu Klimanu: 

Zašto je već mjesecima jedan dio ceste Pazin – Grdoselo, između mosta Dušani i mjesta 

Dušani neasfaltiran, put je i dalje razrovan? Planira li se u neko dogledno vrijeme sanirati cesta? 

 

2. Pitanje upućeno gradonačelniku Grada Pazina, g. Renatu Krulčiću: 

Da li je Grad i kada razgovarao sa Istarskom županijom po pitanju rješavanja adekvatnog 

prolaza na kat u Domu zdravlja kako bi osobe s otežanom mogućnošću kretanja lakše došle na kat 

Doma zdravlja. Postoji li način rješavanja navedenog problema.“ 

 

Marko Breščić iz klupe navodi kako je njegovo pitanje bilo isto kao i pitanje vijećnice 

Anamarije Kurelić, a vezano za rekonstrukciju ceste Pazin – Grdoselo, na lokaciji prije naselja Dušani.  

 

Elvis Kliman po pitanju neujednačene košnje u prvoj zoni (Suzana Jašić) odgovara kako u ime 

predsjednika Uprave Usluge d.o.o., g. Burića, ne može odgovoriti te da će se od njega dobiti pisani 

odgovor. Za dio za koji je nadležan Upravni odjel za komunalni sustav prostorno uređenje i 

graditeljstvo odgovara kako se Program održavanja prati, te se prema istom održavaju javne površine 

na području Grada Pazina. Za eventualne propuste navodi kako nema nikakvih informacija. Ističe 

kako je bilo par poziva građana na što se reagiralo i dodatno pojačalo košnju i održavanje. Koristi 

priliku te poziva sve ljude da se slobodno obrate putem mjesnih odbora ili direktno nadležnom Odjelu 

ukoliko je problema na terenu. Navodi kako je moguće da se propustilo koju dionicu redovito kositi, s 
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obzirom na 250 kilometara ceste koliko se održava na području Grada Pazina, ali ne i na Velanovom 

Brijegu, jer se u vrijeme košnje bilo dosta prisutno na toj lokaciji zbog radova koji su se tamo odvijali.  

Što se tiče same košnje po gradu (Suzana Jašić), odgovara kako se može desiti u vrijeme 

najintenzivnije košnje za vrijeme obilnih kiša i pogodnih temperatura da neka lokacija bude za 

pokositi, no da se nastoji košnju obavljati sukladno Programu održavanja. Sam Program održavanja  je 

dijelom ograničen, no po njegovom mišljenju ne bi trebalo biti javnog zelenog prostora s 

nepokošenom travom. Još će se jednom preispitati da li je intenzitet košnje bio u skladu s Programom 

održavanja, za koji navodi, kako se redovno prati i niti jedan račun se ne potpiše ako nije u skladu s 

izvršenim radovima.  

Po pitanju ceste Pazin - Grdoselo kod mosta Dušani (Anamarija Kurelić) odgovara kako se 

radi o jednoj mikro dionici dužine 20 metara. Navodi kako je ta dionica na predjelu gdje se vrše radovi 

trenutno makadam te da je upravo jučer postavljena sva propisana vertikalna signalizacija koja vozače 

upozorava na radove i otežan prolaz. Na toj se lokaciji prilikom radova utvrdilo kako istu treba 

detaljno  ispitati. Stoga se pristupilo geo-radijskom ispitivanju, što je podloga za daljnje postupanje. 

Dobiveno je mišljenje geomehaničara koji je ocijenio na temelju ispitivanja kako se radi o glinovitom 

tlu rasutog lapora, što je izuzetno nepovoljno. Stoga se predlaže vršenje geomehaničkih bušotina na 

dva mjesta kako bi se napravilo konstruktivno rješenje za cestu na toj lokaciji. Ispitivanje će se 

napraviti do kraja ove godine, dok se početkom sljedeće godine planira sanacija te lokacije sukladno 

projektu koji će se izraditi.  

Na pitanje postupanja komunalnog redara u vezi ruševnih kuća (Valter Zgrablić) odgovara 

kako je komunalni redar u okviru svojih djelatnosti, uz desetak zakonskih i isto toliko podzakonskih 

akata i gradskih odluka, nadležan i za ruševne zgrade.  Postupanje u vezi ruševnih zgrada određeno je 

Zakonom o građevinskoj inspekciji, a prilikom čega se konkretno na terenu najprije utvrđuju tri 

činjenice: da li je zgrada upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, da li je zgrada 

izgubila bitna svojstva te da li se ne koristi više od pet godina. Sukladno tome se donosi rješenje o 

uklanjanju ili rješenje o uklanjanju oštećenja zgrade koja nisu nosiva konstrukcija.        

 

Maja Stranić Grah odgovara kako se u potpunosti slaže s vijećnicom Suzanom Jašić s 

viđenjem poduzetničkog inkubatora i što bi poduzetnički inkubator trebao biti. No, ističe kako se treba 

prisjetiti načina na koji je financiran poduzetnički inkubator u Pazinu. Ističe kako je skoro 3 milijuna 

kuna bespovratnih sredstava došlo iz EU, odnosno nešto manje od 99% bilo je sufinanciranje, što 

znači da se moraju sada poštivati i pravila natječaja i pravila EU.  

Što se tiče pravila natječaja, navodi kako infrastruktura mora biti dostupna svim 

zainteresiranim korisnicima na otvorenoj i transparentnoj i ne diskriminirajućoj osnovi te se 

infrastruktura mora ponuditi potencijalnim korisnicima po tržišnoj cijeni i mora biti oslobođena 

svakog vida subvencije. To znači konkretno da se prostori ne mogu iznajmljivati/davati za jednu kunu. 

Također, jedan od indikatora koji se mora pratiti jest broj malih i srednjih poduzetnika, a ne mikro i 

start up - ova, odnosno, malih i srednjih poduzetnika koji posluju duže od tri godine i koji koriste 

infrastrukturu  duže od šest mjeseci.  

Stoga, slaže se s konstatacijom vijećnice Jašić kako je natječaj malo u koliziji s pojmom 

poduzetničkog inkubatora i onime kakav bi on trebao biti. Međutim, ističe kako se u sljedećih pet 

godina moraju poštivati pravila kako se ne bi desilo da dođe kontrola za godinu ili dvije i da se 

određena dobivena bespovratna sredstva moraju vraćati.  

Navodi kako je ipak dobro u cijeloj priči to što se rekonstruiralo i uredilo zgradu koja je bila u 

derutnom stanju u centru grada te sada služi svrsi. U njoj je pet inkubatorskih jedinica koje su trenutno 

na natječaju za zakup te se nada da će se javiti mali i mikro poduzetnici ili neki start up, no da se na to  

ne može utjecat. Sama zgrada poduzetničkog inkubatora i uredi su potpuno opremljeni na način da će 

svi poduzetnici koji se budu javili na natječaj i koji kroz natječaj budu dobili prostor imati na 

korištenje opremu, uključujući  i informatičku opremu, te će imati potpuno plaćene režijske troškove. 

Navodi kako Grad Pazin, osim tih prostora s potrebnom infrastrukturom, poduzetnicima nudi i 

Program potpora poduzetništvu gdje također poduzetnici početnici mogu dobiti određena sredstva za 

svoje poslovanje u početku, a također, određena sredstva poduzetnici početnici trenutno imaju 

mogućnost koristiti iz županijskih sredstva i sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.   
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Ponavlja kako se slaže s primjedbom vijećnice, no da postoje određena ograničenja iz 

natječaja koja se moraju poštivati sljedećih pet godina, za vrijeme kojih se mora izvještavati na koji se 

način i kako koristi infrastruktura. Tek nakon tog perioda će se  moći određivati uvjete i raditi na način 

da natječaj bude koncipiran tako da stvarno bude to inkubator i da se putem njega pomaže 

početnicima.         

 

Renato Krulčić po pitanju pristupačnosti osobama s invaliditetom u pazinskom Domu zdravlja 

Pazin (Anamarija Kurelić) odgovara kako su upravo danas u 10 sati, zajedno s pročelnicom Srdoč, 

imali sastanak u Istarskoj županiji  s ravnateljem Istarskih domova zdravlja, na kojem je bio i župan 

Furio Radin. Razgovaralo se upravo o zgradi Doma zdravlja Pazin te je rečeno kao je izgrađena 1977. 

godine u skladu s propisima koji su tada vrijedili. Zgrada je arhitektonski loše napravljena i energetski 

neučinkovita te iziskuje određene zahvate. Zajednički je stav da će se prema Ministarstvu zdravstva 

pokrenuti određene procedure gdje će se tražiti da se dio prostora Doma zdravlja u Pazinu prilagodi za 

potrebe dnevne bolnice. U tom smjeru planira se lift i spajanje tzv. crvene zgrade sa stacionarom te 

preseljenje dentalnih ambulanti u tu zgradu. Cilj je ojačati pazinski Dom zdravlja i  rasteretiti bolničke 

centre u Puli i Rijeci sa onim pretpregledima i onom dijagnostikom koju je moguće napraviti na 

lokalnoj razini.   

 

Predsjednik Vijeća obraća se vijećnici Jašić navodeći kako je on predsjednik Gradskog vijeća i 

da samo on može dati nekome riječ za govoriti. Stoga, ukoliko vijećnica želi govoriti, moli da ubuduće 

digne ruku nakon čega će dobiti riječ. Poziva vijećnicu da za govornicom iznese svoje mišljenje.  

 

Suzana Jašić na odgovor pročelnice Maje Stranić Grah u vezi natječaja za poslovne prostore u 

sklopu Poduzetničkog inkubatora navodi kako joj neke stvari i dalje  nisu jasne. Iznosi kako je 

uspoređivala  druge poduzetničke inkubatore, koji su također izgrađeni i opremljeni sredstvima Fonda 

za regionalni razvoj. Na primjeru Lipika, kao najsvježijem primjeru, ističe kako svi oni u natječajima 

imaju ono što je pročelnica Maja stranić Grah navela kao primjedbu na natječaj za zakup poslovnih 

prostora u pazinskom Inkubatoru. Zanima je kako neki mogu, a neki ne, odnosno, zbog čega je samo 

Pazin ispao Grad koji ne može imati pravi poduzetnički inkubator, već nekoliko ureda za 

iznajmljivanje koji se, osim po tome što su opremljeni, ne razlikuju po ničim u odnosu na druge urede 

koji se iznajmljuju. Mišljenja je da nije fer plaćati režije poduzetnicima koji nisu početnici u odnosu 

na one koji to moraju sami. Mišljenja je kako to nije svrha, a niti smisao cijelog projekta 

poduzetničkog inkubatora.  

 

Maja Stranić Grah navodi kako su i oni prije otvaranja natječaja gledali kako su to drugi 

gradovi napravili. Ima primjera gradova koji su napravili natječaj kao i Pazin. Ima i onih koji su 

napravili natječaje malo drukčije, no ne želi ulaziti u to da li su i zbog čega malo riskirali. Navodi 

kako su uvjeti iz natječaja za sufinanciranje izgradnje i opremanja poduzetničkog inkubatora vrlo jasni 

te se te uvjete u sljedećih pet godina mora poštivati.  

Pojašnjava kako će se plaćati režije budućim najmoprimcima iz razloga što se u sljedećih pet 

godina mora uspoređivati  prihode i rashode inkubatora. Pritom se mora  biti unutar određenih gabarita 

jer ako se ostvari veće prihode morat će se vraćati određena sredstva. Na ovaj način će se sučeliti 

prihodi od zakupa s rashodima koji se plaćaju za režije te će se biti oko „nule“ i neće biti ekstra 

prihoda koji bi prouzročili vraćanje sredstava. Ističe i da na taj način režije neće plaćati porezni 

obveznici već najmoprimci koji plaćaju zakup,  iz kojih sredstva će se podmirivati režijski troškovi.   

- Prilog: 2. 

 

Ad – 3. 

Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika vijećnika podnosi predsjednica Komisije Miranda Karanović (po tekstu koji se 

nalazi u prilogu zapisnika)..  

Mandatno-verifikaciona komisija utvrdila je da je Danijel Lušić s Istarskog demokratskog 

sabora (IDS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati 

(HNS) pisanom izjavom od 30. listopada 2019. godine podnio zahtjev za mirovanje vijećničkog 

mandata u Gradskom vijeću Grada Pazina iz osobnih razloga. 
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Istarski demokratski sabor (IDS) je svojim dopisom od 4. studenog 2019. godine odredio da 

Danijela Lušića (10. s Liste) zamijeni Darko Zidarić iz Pazina, Lindar 151/A, neizabrani kandidat, 11. 

s Liste Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i Hrvatske 

narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS) - članak 81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima. 

Nakon izvršenog uvida u podnesak Danijela Lušića, odluke Istarskog demokratskog sabora 

(IDS) o zamjeni člana Vijeća, dokumentacije Gradskog izbornog povjerenstva o rezultatima izbora za 

članove Gradskog vijeća Grada Pazina na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine i odredbi 

Zakona o lokalnim izborima, Komisija konstatira da je postupak zamjene vijećnika proveden sukladno 

Zakonu, te da Danijelu Lušiću vijećnički mandat u Gradskom vijeću miruje iz osobnih razloga, a 

zamjenjuje ga Darko Zidarić. 

Nakon utvrđenih činjenica, Komisija jednoglasno i bez primjedbi predlaže da Gradsko vijeće 

navedene činjenice primi na znanje i bez glasovanja donese Odluku o mirovanju vijećničkog mandata 

vijećniku Danijelu Lušiću i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika Darka 

Zidarića. 

Vijeće prima na znanje Izvješće Mandatno-verifikacione komisije temeljem kojeg se utvrđuje  

 

O D L U K A 

o mirovanju vijećničkog mandata vijećniku Danijelu Lušiću    

i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika Darka Zidarića 

-Prilog: 3.  

 

Ad – 4. 

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Pazina Darko Zidarić daje usmenu i pisanu Prisegu za člana 

Gradskog vijeća Grada Pazina. 

-Prilog: 4. 

 

 Nakon davanja prisege vijećnika, predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 14 

vijećnika sa pravovaljanim glasovanjem. 

 

Ad – 5. 

Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2018. 

godinu obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).  

Navodi kako se Izvješće sastoji se od tri djela.  

Prvi  dio odnosi se na Indikatore učinka Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. 

Godine. Ukupno je u tom dijelu jedanaest indikatora, od čega je pet indikatora do konca 2018. godine 

ostvarilo ciljne vrijednosti. Za tri indikatora vrijednosti su skoro ostvarene te je izvjesno da će tijekom 

2019./2020. biti ostvarene. Za dva indikatora nema podataka, a jedan od njih je popis stanovništva 

koje će biti tek 2021. godine. Također, do pisanja izvještaja nisu dobiveni podaci za smanjivanje 

emisije CO2. Navodi i kako jedan, od jedanaest indikatora, ima lošije ostvarenje, a radi se o povećanju 

broja stanovnika gdje taj indikator bilježi negativne trendove. 

 Drugi dio Izvješća prati provedbu prioritetnih projekata Grada Pazina, gdje je 2015. 

identificirano 14 prioritetnih projekata za Grad Pazin. Navodi kako to nisu projekti samo Grada Pazina 

već i ostalih dionika, a oni projekti koji su provedeni realizirani su uglavnom iz vanjskih izvora 

sredstava uspješnim prijavama na razne natječaje. Za one projekte za koje nije bilo moguće ostvariti 

vanjske izvore financiranja napravljeni su svi preduvjeti da bi se ti projekti mogli prijaviti na 

eventualne natječaje. Prioritetni projekti kojih nositelj nije Grad Pazin, već druge pravne osobe ili 

javni sektor, Grad podupire i pomaže da se ostvare.  

Treći dio Izvješća odnosi se na financijsku stranu provedbe Strategije prema ciljevima i 

mjerama Strategije.  

 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 4. studenog 2019. razmatrao je Izvješće o 

provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2018. godinu, te predlaže 

Vijeću da istog prihvati. 
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dean Velenderić vezano uz indikator učinka koji se odnosi na smanjenje broja nezaposlenosti, 

a po čemu se Grad Pazin često zna istaknuti kao primjer dobre prakse u RH, navodi kako ga zanima 

koji je broj građana, odnosno, građanki, napustio Grad Pazin i prijavilo adresu drugdje. Zapravo, traži 

podatak koliko je ljudi napustilo Grad Pazin te da li je to moglo eventualno utjecati na smanjenje broja 

nezaposlenosti. Uvjeren je kako je velik broj ljudi, koji je nekada bio nezaposlen, napustio Grad Pazin 

te su otišli u druge gradove pa i inozemstvo te je i to utjecalo na statistiku. Pretpostavlja kako se unutar 

tog indikatora to ne vodi, no zanima ga da li se u Gradu općenito vode takve statistike.  

Navodi kako se njegovo drugo pitanje odnosi na jedan od navedenih projekata, a radi se o 

izgradnju i rekonstrukciju autobusnog kolodvora. Zanima ga kada se može očekivati apliciranje 

projekta na natječaj.  

 

Maja Stranić Grah na pitanje u vezi indikatora broja nezaposlenih odgovara kako se u zadnjem 

indikatoru povećanje broja stanovnika, odnosno, njegovo smanjenje, vodi neslužbena evidencija s 

obzirom na Državni zavod za statistiku i podatak kretanja broja doseljenih i odseljenih osoba.  Navodi 

kako je u tom broju doseljenih i odseljenih teško dobiti podatke na nižim, lokalnim razinama koliko je 

njih zaposlenih ili nezaposlenih. Ističe kako se na županijskoj razini ti podaci puno bolje vode, dok se 

na lokalnoj razini za te potrebe mora voditi vlastita statistika za koju nema dovoljno inputa pa to nisu 

dovoljno točni i službeni podaci. 

Što se tiče autobusnog kolodvora i prijave projekta na natječaj, navodi kako se već dvije 

godine intenzivno razgovara s Ministarstvom prometa te se nada da će nakon dosta učestalih obećanja 

natječaj biti raspisan. Sada je izvjesno da bi natječaj mogao biti raspisan početkom 2020. godine, što je 

„zadnji vlak“ jer do konca 2020. moraju biti ugovoreni projekti.     

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvješće o provedbi Strategije 

razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2018. godinu.  

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 

2018. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 28. 

listopada 2019. godine. 

- Prilog: 5. 

Ad – 6. 

Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se 

nalazi u prilogu zapisnika).  

Navodi kako se radi o projektu Doma za starije i nemoćne osobe u Pazinu koji se planira 

napraviti na području bivše vojarne.  

Planiran je projekt u dvije faze, gdje bi se u prvoj fazi gradilo zgradu katnosti P+2 u koju bi se 

moglo smjestiti 52 korisnika institucionalne skrbi. U sklopu toga predviđen je i centar za pružanje 

izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za 30 korisnika te usluga pomoć u kući.   

Procijenjena vrijednost prve faze iz idejnih troškovnika je 37.000.000,00 kuna. Trenutno je u 

provedbi analiza pristiglih ponuda na javnoj nabavi za izradu glavnog projekta, nakon čega će 

uslijediti i javna nabava za radove te će se znati točni iznosi.     

Navodi kako je na temelju te procjene zatražena indikativna ponuda od Privredne banke 

Zagreb za taj iznos od  37.000.000,00 kuna te je dobivena ponuda s otplatom u 180 mjesečnih rata (15 

godina), uz fiksnu kamatnu stopu od 1,45% godišnje, uz naknadu za obradu zahtjeva 0,26% te bez 

naknade za rezervaciju sredstava.  

 Pojašnjava kako procedura zaduživanja dalje ide tako da se dokumentacija šalje Ministarstvu 

financija kako bi ono proslijedilo Vladi RH na dobivanje suglasnosti o zaduživanju. Tek nakon te 

suglasnosti može se krenuti u proces realizacije kredita. 

Ističe kako je u županijskom proračunu za sljedeću godinu te u projekcijama za 2021. i 2022. 

ušlo 50% sufinanciranje otplate kredita. Stoga bi ukupni iznos godišnje rate, koja bi bila oko 2,6 
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milijuna kuna, 50%  posto plaćao Grad Pazin, a 50% Istarska županija, odnosno, po istom principu 

kao što se sufinancira gradska sportska dvorana.  

Napominje kako je paralelno Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 

prijavio projekt SOS na raspisan natječaj. U sklopu tog projekta bilo bi moguće sufinancirat dio zgrade 

budućeg Doma u dijelu koji će biti namijenjen za izvaninstitucionalnu skrb, odnosno prizemni dio 

zgrade gdje bi se odvijale aktivnosti pomoći u kući i poludnevnog boravka. Ukoliko se bude uspješno 

na natječaju, a što će se znati sredinom 2020. godine, moglo bi se kroz taj projekt isfinancirati oko 9 

milijuna kuna. U tom slučaju pojeftinila bi ukupna investiciju izgradnje Doma pa bi se za taj iznos 

umanjilo sadašnje planirano zaduženje od 37.000.000,00 kuna.  

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednicama 

održanim 4. studenog  2019. razmatrali su prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina, te predlažu 

Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Dean Velenderić navodi kako postoji bolja mogućnost od podizanja kredita, no ona je trenutno 

vjerojatno nerealna za Grad Pazin. Volio bi da se ne desi kao i u slučaju sportske dvorane,  odnosno, 

da kada Grad Pazin bude vidio da ne može financirati dospjele obveze po kreditu, da onda digne prirez 

građanima.  

Pohvaljuje što se nakon dugog niza godina ide u realizaciju takvog projekta. Ističe kako kod 

velikih projekata, poput pazinske sportske dvorane pa i Kaštijuna, do kraja izgradnje poraste 

investicija za 5-10 milijuna kuna,  te je zaželio sreću da toga ne bude u ovom projektu.  

 

Renato Krulčić  navodi kako nije razumio što je vijećnik Velenderić mislio spomenuvši 10-15 

milijuna kuna više. Navodi kako se govori o projektu Doma i ostalim projektima u Gradu Pazinu za 

koje se donosi odluka na Gradskom vijeću te se provedu na transparentan način kroz postupak javne 

nabave. Spominje da je za dvoranu bilo sedam ponuda, gdje je od najjeftinije do najskuplje bilo 5% 

razlike. Mišljenja je kako taj podatak dovoljno govori o dokumentaciji i načinu kako je ona bila 

spremna te o ponuditeljima koji su znali na temelju dobrog troškovnika kakvu ponudu daju. Prema 

informacijama pročelnice, zbog adaptacije samog projekta došlo je do povećanja od 1,5 milijuna kuna, 

u odnosu na 20 milijuna kuna ukupne investicije, koliko je bilo u početku, nakon kupnje zemljišta i 

svega što ide uz tako veliku investiciju. Za ovu investiciju (Dom za starije), navodi da kada se bude 

imalo do kraja gotovu građevinski dozvolu i proveden postupak javne nabave, da će se tek onda moći 

meritorno  govoriti o ukupnom iznosu i nekakvim eventualnim odstupanjima od provedenog postupka 

javne nabave.  

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o zaduživanju 

Grada Pazina u predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U 

o zaduživanju Grada Pazina 
- Prilog: 6. 

 

Ad – 7. 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada 

Pazina obrazlaže Maja Stranić grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako je pravni temelj za donošenje ove Odluke Zakon o sustavu civilne zaštite. 

Odluku donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika Grada Pazina. Prijedlog odluke izrađen je 

u skladu s Procjenom rizika od velikih nesreća za Grad Pazin, a suglasnost na Prijedlog odluke daje 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite. Ističe kako je suglasnost dobivena u 

međuvremenu od slanja materijala.  

Pojašnjava kako se Odlukom  određuju  pravne osobe (trgovačka društva, ustanove i udruge 

građana) od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina  koje se mogu angažirati na sprječavanju 

nastanka i otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća na području Grada Pazina.     
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Odluka se inače donosila svake godine, a izmjenama Zakona donosi je Gradsko vijeće, dok je 

ranijih godina istu donosio Gradonačelnik.   

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici održanoj 4. studenog 2019. razmatrao je 

prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina, te 

predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina u predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  

Grada Pazina 

- Prilog: 7. 

 

Ad - 8. 

Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. godini 

obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako se radi o novini kojom je prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda propisano da su sve jedinice lokalne samouprave dužne izraditi godišnji Plan 

djelovanja u području prirodnih nepogoda. Taj plan djelovanja donosi se za sljedeću kalendarsku 

godinu, a donosi ga predstavničko tijelo do 30. 11. tekuće godine, na prijedlog izvršnog tijela jedinice 

lokalne samouprave. 

Planom se utvrđuje: popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastanka prirodne nepogode; 

procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, 

gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva te sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim 

tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za područje prirodnih nepogoda. 

U 2020. godini bi Plan bio na snazi, a Gradonačelnik Grada Pazina do 31. ožujka 2021. godine  

podnosi Gradskom vijeću  izvješće o  izvršenju  Plana djelovanja za proteklu kalendarsku godinu. 

Na temelju navedenog Zakona i Pravilnika o Registru šteta od prirodnih nepogoda, Planom su 

utvrđena nadležna tijela, te određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije štete od elementarnih 

nepogoda utvrđenih Zakonom. Podsjeća da je u svibnju donijeta Odluka na Gradskom vijeću o 

Povjerenstvu za procjenu šteta u Gradu Pazinu na temelju Zakona. 

 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 4. studenog 2019. razmatrao je prijedlog 

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. godini, te predlaže Vijeću da 

istog prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Plana djelovanja 

u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. godini.   

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

P L A N 

djelovanja u području prirodnih nepogoda 

za Grad Pazin u 2020. godini 

- Prilog: 8.  

  

Ad - 9. 

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ 

Pazin obrazlaže Elvis Kliman ( po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako Odluka ima dva članka, gdje je treći korak stavljanje izvan snage DPU-a. Prvi 

korak bio je u lipnju kada je donijeta Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage DPU-a. 
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Nakon toga je uslijedio zakonski propisani postupak pri čemu je provedena javna rasprava te su 

pribavljena mišljenja svih nadležnih tijela.  

Pojašnjava kako se stavljanjem izvan snage DPU-a poslovne zone „Ciburi“ Pazin, na tom  

području primjenjuje plan višeg reda odnosno GUP.  

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 4. studenog 2019. razmatrao je prijedlog 

Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin, te predlaže 

Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenje poslovne zone "Ciburi" Pazin u predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 

 poslovne zone „Ciburi“ Pazin  

-Prilog: 9. 

 

Ad – 10. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o izgledu službene odore i izgledu i 

sadržaju službene iskaznice komunalnog redara.  

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 4. studenog 2019. razmatrao je prijedlog 

Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara, te 

predlaže Vijeću da istu prihvatu u predloženom tekstu. 

 

Suzana Jašić predlaže amandman na članak 3. prijedloga Odluke, na način da se u istom 

članku iza riječi  „na prednjoj lijevoj strani jakne, vjetrovke ili košulje nalazi se natpis 

„KOMUNALNI REDAR“, dodaju riječi „odnosno KOMUNALNA REDARKA“ i iza riječi  

„ZAJEDNIČKI KOMUNALNI REDAR“ dodaju riječi „odnosno ZAJEDNIČKA KOMUNALNA 

REDARKA“.  

Pojašnjava kako se predloženim amandmanom omogućava da zaposlena žena uživa ista prava 

kao i zaposleni muškarac, a preduvjet je da nosi oznaku u svom rodu. Predlaže amandman u istom 

duhu i na članak 5. koji se odnosi na službene iskaznice.   

 

Predsjednik Vijeća navodi kako je potrebno amandman predati u pisanom obliku ako se želi 

da o njemu glasuje Vijeće. Iz tog razloga daje par minuta pauze kako bi vijećnica Jašić amandman 

predala u pisanom obliku.  

 

Nakon što je vijećnica Jašić predala pisani amandman, predsjednik Vijeća pita  

Gradonačelnika, kao predlagača akta, da li prihvaća amandman vijećnice na članak 3. i 5 prijedloga 

Odluke koji glasi:  

- u članku 3. iza riječi „KOMUNALNI REDAR“, upisati riječi „odnosno KOMUNALNA 

REDARKA“ i iza riječi  „ZAJEDNIČKI KOMUNALNI REDAR“  upisati riječi „odnosno 

ZAJEDNIČKA KOMUNALNA REDARKA“ i  

- u članku 5. iza riječi „KOMUNALNOG REDARA“, upisati riječi „odnosno KOMUNALNE 

REDARKE“ i iza riječi  „ZAJEDNIČKOG KOMUNALNOG REDARA“ upisati riječi „odnosno 

ZAJEDNIČKE KOMUNALNE REDARKE“. 

 

Predsjednik Vijeća konstatira da Gradonačelnik kao predlagač akta prihvaća amandman 

vijećnice Jašić, što znači da isti postaje sastavni dio prijedloga Odluke i o njemu Vijeće ne glasuje. 

 

Zatim predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o izgledu 

službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara zajedno sa prihvaćenim 

amandmanom vijećnice Suzane Jašić. 



 11 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U 

o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice 

komunalnog redara s time da se: 

- u članku 3. iza riječi „KOMUNALNI REDAR“, upisuju riječi „odnosno 

KOMUNALNA REDARKA“ i iza riječi  „ZAJEDNIČKI KOMUNALNI REDAR“  upisuju 

riječi „odnosno ZAJEDNIČKA KOMUNALNA REDARKA“ i  

- u članku 5. iza riječi „KOMUNALNOG REDARA“, upisuju riječi „odnosno 

KOMUNALNE REDARKE“ i iza riječi  „ZAJEDNIČKOG KOMUNALNOG REDARA“ 

upisuju riječi „odnosno ZAJEDNIČKE KOMUNALNE REDARKE“. 

- Prilog: 10. 

 

Ad – 11. 

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske 

knjižnice Pazin obrazlaže Zoran Sloković (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Referira se na ovu točku te sve sljedeće točke do kraja sjednice. 

Navodi kako u veljači sljedeće godine (2020.) ističu mandati ravnateljica dviju ustanova, 

Muzeja Grada Pazina i Gradske knjižnice Pazin,  koje zbog svoje veličine nemaju upravna vijeća. 

Stoga, sukladno zakonu, natječaj raspisuje Gradsko vijeće, a isto tako imenuje i povjerenstva za 

provedbu natječaja. Pojašnjava kako se pred Vijećem nalaze materijali odnosno prijedlozi odluka 

kojima se ti natječaju raspisuju, te od Komisije za izbor i imenovanja prijedlozi imena predložena za 

povjerenstva za provedbu natječaja. Odluke će biti objavljene u službenim novinama,  na temelju kojih 

će biti raspisani i objavljeni natječaji u dnevnom tisku, mrežnim stranicama Grada i tih ustanova za 

koje se raspisuje natječaj za ravnatelja/ravnateljicu.  

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 4. studenog 2019. razmatrao je prijedlog 

Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin, te 

predlaže Vijeću da istu prihvatu u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

Dean Velenderić predlaže da se pojasni, kako od dana stupanja na snagu ovih odluka, čije se 

donošenje predlaže, kandidati imaju rok od 15 dana za prijavu. 

 

Zoran Sloković pojašnjava kako pojedina odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u 

službenim novinama. Nakon toga teče rok od osam dana za objavu  natječaja u tisku, dok sam natječaj 

traje petnaest dana. Navodi kako je teško govoriti konkretno o datumima jer sve ovisi o prvim 

objavama, no da će svi zainteresirani imati dovoljno vremena za prijavu na natječaj.  

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspisivanju 

javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin u predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice  

Gradske knjižnice Pazin 

- Prilog: 11. 

 

Ad  -12. 

Valter Žgrablić, predsjednik Komisije, ističe da je Komisija za izbor i imenovanja na sjednici 

5. studenog 2019. razmatrala prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu 

natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin, te predlaže Vijeću da istu prihvati s 

prijedlogom da se u Povjerenstvo imenuju: 1. NEVIJA SRDOČ, za predsjednicu, 2. JADRANKA 

MRAK, za zamjenicu predsjednice, 3. ANAMARIJA KURELIĆ, za članicu, 4. GRACIJELA ZOVIĆ, 

za članicu i 5. IRENE JELOVČIĆ, za članicu. 
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu,  

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske 

knjižnice Pazin prema prijedlogu Komisije. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor  

ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin 

- Prilog: 12. 
 

Ad - 13. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 

izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 4. studenog 2019. razmatrao je prijedlog 

Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina, te 

predlaže Vijeću da istu prihvatu u predloženom tekstu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina u predloženom 

tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 
 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice  

Muzeja Grada Pazina 

- Prilog: 13. 
 

Ad – 14. 

Valter Žgrablić, predsjednik Komisije, ističe da je Komisija za izbor i imenovanja na sjednici 

5. studenog 2019. razmatrala prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za 

provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istu 

prihvati s prijedlogom da se u Natječajni odbor imenuju: 1. NEVIJA SRDOČ, za predsjednicu, 2. 

JADRANKA MRAK, za zamjenicu predsjednice i 3. IRENE JELOVČIĆ, za članicu. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu,  

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice 

Muzeja Grada Pazina prema prijedlogu Komisije. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 
 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor  

ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina 

- Prilog: 14. 
 

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća 

zaključuje rad sjednice u 19:05 sati. 
 

KLASA: 021-05/19-01/73   

URBROJ: 2163/01-03-01-19-2        

Pazin,5. studeni 2019.  

                                       Predsjednik  

             Gradskog vijeća 

                     Davor Sloković, v.r. 

            Zapisnik vodila        

           Ana Bančić, v.r. 
 

Napomena: Sjednica Gradskog vijeća snimljena je na DVD-u (audio) koji se čuva u Uredu Grada. 


