
Z A P I S N I K 

 

33. izvanredne elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane putem 

elektroničke pošte dana 15. travnja 2020. godine u vremenu od 18:00 do 19:00 sati. 
 

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

Breščić, Darko Zidarić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Ivica Franković, 

Anamarija Kurelić – HDZ; Tomislav Čubrić, Suzana Jašić, Dean Velenderić – SDP i Valter Milohanić 

- LISTA GRUPE BIRAČA. 

Odsutni vijećnici (opravdano): Željko Legović – HDZ. 
 

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

Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Irenko Pilat, v.d. predstojnika Ureda Grada, 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, Gracijela Paulović, predstavnica talijanske nacionalne manjine u 

Gradu Pazinu, predstavnici političkih stranaka Grada Pazina, predstavnici Savjeta mladih Grada 

Pazina i predstavnici javnog priopćavanja. 
 

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 

515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, a vezano za održavanje sjednica predstavničkih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi 

sprječavanja širenja koronavirusa – COVID 19, 33. izvanredna sjednica Gradskog vijeća održana je 

elektronički, prema Privremenim pravilima za održavanje sjednice u posebnim uvjetima bez 

socijalnog kontakta (prilog uz Zapisnik). 

Zbog izvanrednih okolnosti, vijećnici su od trenutka dostave Poziva i materijala i objave istih 

na mrežnim stranicama Grada Pazina, pa sve do početka sjednice, odnosno do 18:00 sati, imali 

mogućnost rasprave po materijalu prema predloženom Dnevnom redu. Rasprava po materijalu je 

omogućena na način da su gradonačelniku i nadležnim pročelnicima vijećnici putem e-maila  mogli 

postavljati pitanja, tražiti pojašnjenja, davati prijedloge i sl. što uključuje i dobivanje odgovora na isto 

i to tako da u e-mail grupi bude sve i svima vidljivo u svakom trenutku (po sistemu pošalji svima.). 

Od 18:00 sati od kada je predviđen početak sjednice Gradskog vijeća, vijećnici nemaju više 

mogućnost rasprave po predloženom Dnevnom redu, već se u roku od jednog sata od sata početka 

sjednice (18:00 – 19:00) putem e-maila trebaju pojedinačno izjasniti za predloženi Dnevni red i za 

predloženu točku dnevnoga reda, na način da se izjasne da li su ZA, PROTIV ili SUZDRŽANI. 

Izjašnjavanje vijećnika se također treba vršiti na način da u e-mail grupi bude sve i svima vidljivo u 

svakom trenutku (po sistemu pošalji svima.). 
 

U nastavku se daje pregled rasprave u za to određenom roku. 

Davor Sloković (citirano): 

„Moje pitanje se odnosi na izdavanje propusnica za kretanje izvan granica područja koji 

obuhvaća ova odluka. Tko izdaje te propusnice, Koordinacija Stožera civilne zaštite ili Grad Pazin i 

svaka Općina posebno za svoje stanovnike? 

Zahvaljujem na odgovoru.“ 
 

Maja Stranić Grah na pitanje vijećnika Slokovića daje odgovor kako slijedi (citirano): 

„Stožer civilne zaštite Grada Pazina i Stožeri civilne zaštite svih Općina potpisnika Sporazuma 

i dalje će izdavati propusnice za stanovnike koji imaju prebivalište/stalni boravak u  toj jedinici 

lokalne samouprave ako se osobe moraju kretati izvan administrativnog područja potpisnika 

Sporazuma. 

Zajednička Koordinacija stožera objedinjava postojeće Stožere civilne zaštite Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, te se osniva radi 

koordiniranja aktivnosti svih stožera u provođenju protuepidemijskih mjera  protiv koronavirusa 

(COVID-19) na administrativnom području koje je prostorno povezano u jedinstvenu cjelinu i koje 

pripadaju istom geografskom području, te dijele zajedničke rizike prema Procjenama rizika od velikih 

nesreća.“ 
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Predsjednik Gradskog vijeća, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) u 18:00 sati putem e-

maila otvara 33. izvanrednu elektroničku sjednicu Gradskog vijeća. Zbog izvanrednih okolnosti u RH 

a vezano za epidemiju koronavirusa COVID 19, uputama Ministarstva uprave i preporuka Stožera 

civilne zaštite, izvanredna sjednica Gradskog vijeća održati će se elektronički. Sukladno Privremenim 

pravilima za održavanje sjednice u posebnim uvjetima, rasprava po predloženom Dnevnom redu 

zaključena je u 18:00 sati, pa predsjednik Vijeća moli vijećnike da se do 19:00 sati e-mailom izjasne 

da li su ZA, PROTIV ili SUZDRŽANI za predloženi Dnevni red i za predloženu točku Dnevnoga 

reda.  

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća sazvana je kako bi Vijeće donijelo Odluku o osnivanju 

zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite radi objedinjavanja postojećih Stožere civilne zaštite 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, 

a radi koordiniranja aktivnosti svih stožera u provođenju protuepidemijskih mjera  protiv koronavirusa 

(COVID-19) na administrativnom području koje je prostorno povezano u jedinstvenu cjelinu i koje 

pripada istom geografskom području, te dijele zajedničke rizike prema Procjenama rizika od velikih 

nesreća. Odlukom se također potvrđuje Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti 

djelovanja civilne zaštite na području Grada Pazina i Općina Pazinštine. 

U nastavku se daje predloženi 

 

D N E V N I   R E D 

 

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera 

civilne zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, 

Sveti Petar u Šumi i Tinjan. 

 

Predsjednik Vijeća u 19:00 sati zaključuje elektroničku sjednicu Gradskog vijeća te konstatira 

da je od ukupno 15 vijećnika, na elektroničkoj sjednici glasovanju pristupilo njih 14 (jedan vijećnik je 

opravdano odsutan).  

Sukladno pristiglim e-mailovima – očitovanjima vijećnika, predsjednik Vijeća utvrđuje 

rezultate elektroničkog glasovanja temeljem kojih  

 

Vijeće sa 14 glasova „ZA“ prihvaća predloženi Dnevni red. 

 

Ad – 1. 

Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite 

na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba,  Lupoglav, Motovun,  

Sveti Petar u Šumi i Tinjan 

- Prilog: 1. 

 

 Napomena: E-mailovi vezani za raspravu kao i e-mailovi vezni za očitovanje vijećnika po 

Dnevnom redu nalaze se u prilogu Zapisnika. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/15   

URBROJ: 2163/01-03-01-20-22      

Pazin, 15. travnja 2020.  

 

                                         Predsjednik  

               Gradskog vijeća 

                        Davor Sloković, v.r. 

            Zapisnik vodila        

           Ana Bančić, v.r. 
 


