U skladu s Programom rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2020. godinu KLASA: 02105/19-01/88, URBROJ: 2163/01-03-02-19-3 od 19. prosinca 2019. godine predsjednik Gradskog vijeća
Grada Pazina podnosi
IZVJEŠTAJ
O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA
za 2019. 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 2019. godini brojilo 15 članova, a u sastavu Vijeća bili su: Miranda
Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić, Marko Breščić, Darko Zidarić /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); Tomislav Čubrić
/Boris Demark/, Suzana Jašić, Dean Velenderić - s liste Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP);
Valter Milohanić - s liste Grupe birača nositelja Valtera Milohanića.
Gradsko vijeće je 27. lipnja 2019. umjesto vijećnika Borisa Demarka, čiji je mandat stavljen u
mirovanje, za člana vijeća potvrdilo Tomislava Čubrića iz Pazina, Muntriljska 1 – neizabrani kandidat
Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), a 5. studenog 2019. umjesto vijećnika Danijela Lušića, čiji
je mandat također stavljen u mirovanje, za člana Vijeća potvrdilo Darka Zidarića – neizabrani kandidat
liste Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne
stranke – Liberalni demokrati (HNS).
II. RAD I AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA
1. U okviru zakonskih i statutarnih (normativnih) ovlaštenja, 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 2019. godinu.
2. U izvještajnoj godini Gradsko vijeće održalo je jedanaest (11) sjednica od čega devet (9)
redovnih, i dvije (2) svečane (obilježavanje Dana Grada i 76.-godišnjice Pazinskih odluka). Na radnim
sjednicama (9) Gradsko vijeće je raspravilo 136 dokumenta (odluka, pravilnika, programa, izvještaja,
rješenja, zaključaka…).
Navodimo teme o kojima je Gradsko vijeće, uz Verifikaciju zapisnika s prethodne sjednice i
Pitanja vijećnika na svojim sjednicama raspravljalo i odlučivalo:
20. sjednica Gradskog vijeća održana 31. siječnja: Zaključak o davanju prethodne
suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; Odluka o komunalnim djelatnostima;
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti; Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama; Odluka o davanju
prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan
prodavaonica na sajmeni dan; Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke
komunalne usluge javne tržnice na malo; Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika; Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete

isporuke komunalne usluge oglašavanja i plakatiranja; Odluka o komunalnom doprinosu; Odluka o
osnivanju Zajedničke službe komunalnog redarstva; Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti
iznajmljivanja i smještaja u turizmu; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva.
21. sjednica Gradskog vijeća održana 14. ožujka: Informacija o sanaciji kanala na vodotoku
bujice Draželj i odlagalištu inertnog otpada Lakota; Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i
rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine; Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti; Odluka o izradi Urbanističkog plana
uređenja radne zone Podberam; Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina;
Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina; Prve (I.)
izmjene Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada
Pazina za 2019. godinu u području: a) kulture i b) socijalne skrbi i zdravstva; Prve (I.) izmjene
Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za
Grad Pazin za 2019. godinu; Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za
2019. godinu; Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu;
Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina; Zaključak o
utvrđivanju imena pomoćnika predsjednika za provedbu tajnog glasovanja za izbor članova Savjeta
mladih Grada Pazina i Akt o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina.
22. sjednica Gradskog vijeća održana 17. travnja: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju
Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2018. godini; Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada
Pazina za 2018. godinu; Programsko izvješće o radu i Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice
Pazin za 2018. godinu; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku
upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin“; Zaključak o davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjem
vrtiću „Olga Ban“ Pazin; Odluka o zaduživanju Grada Pazina; Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu
ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dogradanja mjesnog
groblja u Lindaru“; Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina” broj
20/18.); Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Pazina; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 2018.
godine.
23. sjednica Gradskog vijeća održana 14. svibnja: Informacija o stanju sigurnosti na
području Grada Pazina za 2018. godinu; Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana
Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2018. godinu; Godišnji izvještaj o financijskim poslovanju
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2018. godinu; Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2018. godinu; Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2018.
godini; Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu; Odluka o davanju suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula; Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu; Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2018.
godini; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za
Grad Pazin u 2018. godini; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini; Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini; Odluka o davanju reciklažnog dvorišta
na upravljanje; Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta
od prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu; Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2018. godinu;
Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina.
24. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 31. svibnja povodom obilježavanja Dana
Grada Pazina.
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25. sjednica Gradskog vijeća održana 27. lipnja: Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o
mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika; Prisega vijećnika;
Odluka o usvajanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Pazina – SEAP;
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina;
Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2018. godinu; Izvještaj o
financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2018. godinu;
Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu; Zaključak o davanju
suglasnosti na Treće izmjene Statuta Gradske knjižnice Pazin; Druge (II.) izmjene Proračuna Grada
Pazina za 2019. godinu; Odluka o zaduživanju Grada Pazina; Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; Izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019.
godinu u području: a) sporta (I. izmjene), b) kulture i c) socijalne skrbi i zdravstva (II. izmjene); Druge
(II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu; Prve (I.) izmjena Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu; Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin; Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad
Pazin; Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli.
26. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 13. rujna u spomen na 76.-godišnjicu
Pazinskih odluka.
27. sjednica Gradskog vijeća održana 19. rujna: Odluka o davanju suglasnosti Dječjem
vrtiću “Olga Ban” Pazin za provedbu ulaganja za projekt „Ribicu jedemo, zdravo rastemo“; Odluka o
davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimira
Nazora Pazin - Matične škole Pazin, Područne škole Trviž i Područne škole Tinjan s ciljem povećanja
potrošnje ribe“; Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2018. godinu s
izvješćima: a) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2018. godinu i b)
o upravljanju i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2018. godinu; Godišnje izvješće
o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2018. godinu; Godišnji izvještaj o
poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2018. godinu.; Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva
Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2018. godinu; Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija
civilnog društva za 2018. godinu; Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine; Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Pazina za 2019. godinu; Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina;
Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup; Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih
odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask
i Zarečje; Odluka o zamjeni nekretnina; Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za
gospodarstvo, financije i razvoj; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2019.
godine.
28. sjednica Gradskog vijeća održana 5. studenog: Izvješće Mandatno-verifikacione komisije
o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika; Prisega vijećnika;
Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2018. godinu; Odluka
o zaduživanju Grada Pazina; Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
Grada Pazina; Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. godini; Odluka o
stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin; Odluka o izgledu
službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara; Odluka o raspisivanju
javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin; Odluka o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice
Pazin; Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
Odluka o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor
ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina.
29. sjednica Gradskog vijeća održana 26. studenog: Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga
Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2018./2019.; Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2018./2019.; Zaključak o davanju prethodne
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suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; Odluka o komunalnom redu; Treće (III.)
izmjene Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Pazina za 2019. godinu; Proračun Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.
godinu (I. čitanje); Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina; Odluka o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Pazina; Rješenje o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja.
30. sjednica Gradskog vijeća održana 19. prosinca : Četvrte (IV.) izmjene Proračuna Grada
Pazina za 2019. godinu; Izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a)
sporta (II. izmjene), b) kulture i c) socijalne skrbi i zdravstva (III. izmjene); Treće (III.) izmjene
Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za
Grad Pazin za 2019. godinu; Druge (II.) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2019. godinu; Proračun Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu; Odluka o
izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu; Odluka o sukcesivnom planiranju pokrića manjka
Proračuna Grada Pazina u razdoblju 2020.-2022. godine; Program javnih potreba Grada Pazina za 2020.
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 2020. godinu;
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 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 2020 . godini; 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 2020. godine; Zaključak o davanju suglasnosti na
Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2020. godinu; Zaključak o
davanju suglasnosti na Program rada Savjeta Mladih Grada Pazina za 2020. godinu; Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Pazina; Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice
Pazin; Odluka o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Pazina; Program rada Gradskog vijeća Grada
Pazina za 2020. godinu.
U postupku utvrđivanja dnevnog reda sjednica Gradskog vijeća, a na prijedlog predsjednika,
dnevni red sjednica dopunjen je aktima kako slijedi: Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću
“Olga Ban” Pazin za provedbu ulaganja za projekt „Ribicu jedemo, zdravo rastemo“ i Odluka o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin - Matične škole Pazin, Područne škole Trviž i Područne škole Tinjan s ciljem povećanja potrošnje
ribe“ (razlog je prijava na Natječaj Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ za provedbu
Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama, iz Lokalne razvojne
strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020., a u svrhu ostvarivanja javne potpore – Vijeće
19.9.2019.); Treće (III.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i Odluka o izmjeni Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu (razlog je provedba procedure o davanju
suglasnosti Vlade RH na Odluku o zaduživanju Grada Pazina za potrebe izgradnje Doma za starije koju
je Vijeće donijelo 5.11.2019. Ministarstvo financija dostavilo je mišljenje kako je za izdavanje
suglasnosti za zaduživanje u 2019. potrebno da predmetno zaduženje bude vidljivo u Proračunu Grada
Pazina za 2019., a ne samo u projekcijama za 2020. i 2021., iako se realno planira sredstva kredita
povlačiti u 2020. i 2021. godini. Kako se postupak izdavanja suglasnosti na zaduživanje Grada ne bi
odgodio na 2020. godinu navedena odluke o izmjenama i izvršavanju proračuna uvrštene su u dnevni
red.).
3. Ured Grada tijekom 2019. godine pokrenuo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću po
nacrtima prijedloga sljedećih akata:
• Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu,
• Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina,
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•

Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz
proračuna Grada Pazina,
• Nacrt prijedloga Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup,
• Nacrt prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina,
• Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu (savjetovanje i ponovljeno savjetovanje),
• Nacrt prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina,
• Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada
Pazina.
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 137 akata.
5. Promatrajući Program rada Gradskog vijeća za 2019. godinu s aspekta planirano/realizirano,
a zatim izvršeno i/ili započeto, a neplanirano navodimo:
5.1. Planirani, a nerealizirani poslovi:
Prema Programu rada za 2019. godinu Gradskom vijeću nisu dostavljeni:
1. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina – nije se ukazala potreba za donošenjem
odluke;
2. Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu – nije se
ukazala potreba za imenovanjem naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu, a time niti za
osnivanje navedenog Odbora;
3. Odluka o promjeni namjene javnog dobra - nije se ukazala potreba za donošenjem ove
odluke budući da nije bilo zahtjeva za promjenu namjene;
4. Izmjena Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina – provedene su aktivnosti
oko izrade Odluke, javno savjetovanje i rasprava na Komisiji za promet, nakon čega je
Odluka poslana MUP-u na davanje suglasnosti. Po dobivanju suglasnosti MUP-a, Odluka
će biti upućena Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje u 2020. godini;
5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone „Podberam“ – radi se o izradi
Plana po zahtjevu privatnog investitora koji za sad nisu obavijestili Grad da bi plan bio
spreman za donošenje;
6. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Pazinka III - plan će se
izrađivati u skladu s potrebama razvoja zone, ovisno o interesu investitora;
7. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina donošenje se očekuje tijekom 2020. godine;
8. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu
Grada Pazina – došlo je do promjene naziva akta te je donesena Odluka o davanju
poslovnog prostora u zakup;
9. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja
imovinom u vlasništvu Grada Pazina - zakonske odredbe s kojima je trebalo uskladiti akte
Grada odnosile su se na materiju reguliranu Odlukom o kupoprodaji poslovnih prostora u
vlasništvu Grada Pazina pa je donesena ta odluka, a ne odluka predviđena programom rada
Vijeća;
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina – nije došlo do
najavljivanih promjena zakonske regulative pa nije bilo potrebe za mijenjanjem ove odluke.
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5.2. Neplanirani, a realizirani poslovi:
11. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin;
12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog
gradiva;
13. Informacija o sanaciji kanala na vodotoku bujice Draželj i odlagalištu inertnog otpada
Lakota;
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
15. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina;
16. Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina;
17. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece
u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin;
18. Zaključak o davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin;
19. Odluka o zaduživanju Grada Pazina;
20. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
21. Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice
lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dogradanja mjesnog groblja u Lindaru“;
22. Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina” broj
20/18.);
23. Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu;
24. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju
Veruda – Pula;
25. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu;
26. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
27. Prisega vijećnika;
28. Odluka o usvajanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Pazina –
SEAP;
29. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama
Grada Pazina;
30. Zaključak o davanju suglasnosti na Treće izmjene Statuta Gradske knjižnice Pazin;
31. Odluka o zaduživanju Grada Pazina;
32. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
33. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne
zone „Ciburi“ Pazin;
34. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u
Puli;
35. Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin za provedbu ulaganja za
projekt „Ribicu jedemo, zdravo rastemo“;
36. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Opremanje kuhinja
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin - Matične škole Pazin, Područne škole Trviž i
Područne škole Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe“;
37. Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina;
38. Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup;
39. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za gospodarstvo, financije i
razvoj;
40. Odluka o zaduživanju Grada Pazina;
41. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina;
42. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. godini;
43. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
44. Odluka o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog
redara;
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45. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice
Pazin;
46. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor
ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin;
47. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada
Pazina;
48. Odluka o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor
ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
49. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin;
50. Odluka o komunalnom redu;
51. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
52. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
53. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
54. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
55. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja;
56. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta Mladih Grada Pazina za 2020.
godinu;
57. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina;
58. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin;
59. Odluka o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Pazina.
6. U izvještajnoj godini vijećnici su postavili i dobili odgovore na 46 pitanja (Marko Breščić 4,
Boris Demark 4, Ivica Franković 1, Hani Glavinić 5, Suzana Jašić 13, Miranda Karanović 1, Anamarija
Kurelić 2, Valter Milohanić 3, Klarita Radoš Matijašić 1, Dean Velenderić 4 i Valter Žgrablić 8).
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 2019. održano je 30 sjednica Gradskog vijeća, od čega 11 u izvještajnoj godini.
Na sjednicama Gradskog vijeća u prosjeku je prisustvovalo 13 (13,27) od 15 vijećnika.
Nazočni

Sjednice
R.b
.
1.
2.
3.
4.
5.

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

Odsutni
Radne
Svečane
neopravdan
opravdano
o

Svečane
neopravdan
o

Radne

Svečan
e

Radne

Svečane

Radne
opravdavano

9

2

9

2

-

-

-

-

9

2

9

2

-

-

-

-

9

2

9

2

-

-

-

-

9

2

9

2

-

-

-

-

9

2

8

-

1

-

2

-

7

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

DARKO
ZIDARIĆ
Danijel Lušić
VALTER
ŽGRABLIĆ
KLARITA
RADOŠ
MATIJAŠIĆ
ŽELJKO
LEGOVIĆ
IVICA
FRANKOVIĆ
ANAMARIJA
KURELIĆ
TOMISLAV
ČUBRIĆ
Boris Demark
SUZANA
JAŠIĆ
DEAN
VELENDERIĆ
VALTER
MILOHANIĆ

3

-

3

-

-

-

-

-

6

2

6

1

-

-

1

-

9

2

9

2

-

-

-

-

9

2

9

2

-

-

-

-

9

2

8

1

1

-

1

-

9

2

9

2

-

-

-

-

9

2

7

2

2

-

-

-

5

1

3

-

1

1

1

-

4

1

4

-

-

-

1

-

9

2

8

-

1

-

2

-

9

2

9

2

-

-

-

-

9

2

6

1

2

1

1

-

* Na sjednici Gradskog vijeća 27.6. 2019. došlo je do promjene u sastavu Vijeća, tako da je
umjesto vijećnika Borisa Demarka za vijećnika potvrđen Tomislavu Čubrić, a na sjednici Gradskog
vijeća 5. studenog 2019. umjesto vijećnika Danijela Lušića za vijećnika je potvrđen Darko Zidarić.
8. U skladu s člankom 15. Poslovnika Gradskog vijeća, pri Gradskom vijeću u 2019. 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
Darko Zidarić /Danijel Lušić/. Predsjednica Kluba je Hani Glavinić.
3. Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), u sastavu: Dean Velenderić,
Suzana Jašić i Tomislav Čubrić /Boris Demark/. Predsjednik Kluba je Dean Velenderić.
III. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA - 2019.
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 49 sjednica na kojima se
raspravljalo o 161 različitom dokumentu (točkama dnevnoga reda).
Daje se pregled održanih sjednica i točaka dnevnog reda pojedinačno za svako radno tijelo:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.

Odbor/Komisija
za statut, poslovnik i upravu
za gospodarstvo, financije i razvoj
za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
za društvene djelatnosti
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održano
sjednica
9
9

točke
dnevnog reda
47
34

6
8

27
23

5.
6.
7.
8.
9.

za kulturu
za izbor i imenovanja
za priznanja i nagrade
za promet
mandatno-verifikaciona komisija
SVEUKUPNO:

5
7
2
1
2
49

9
13
2
2
4
161

2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je devet sjednica s 47 točaka dnevnog reda i
to od nacrta do prijedloga i konačnog teksta akta. 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) Zaključku o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu
naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin:
- u nazivu Zaključka izmijeni naziv Pravilnika te da isti glasi „Pravilnik o mjerilima i postupku
upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin“,
- u točki I., stavku 1. prijedloga Zaključka, umjesto riječi „Pravilnik o mjerilima, uvjetima i
načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin“ upišu riječi „Pravilnik o mjerilima i
postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin,
- u točki I., stavku 1., podtočki 3. prijedloga Zaključka, umjesto riječi „..osmoga..“ upiše riječ
„.. prvog..“;
2) Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Pazina u točki 4., Tablici 1. prijedloga Programa, u zadnjem redu kolone Ukupna
površina po ugovorima, umjesto brojke „888.353“ upiše brojka „88.8353“;
3) Odluci o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki,
Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje u točki II. Odluke
umjesto brojke „29“ upiše brojka „27“ i u točki IV. umjesto riječi „osmog“ upiše riječ „prvog“.
Odbor nije prihvatio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina. Gradsko
vijeće nije prihvatilo prijedlog Odbora te je na sjednici Vijeća 19.12.2019. donijelo Odluku u
predloženom tekstu.
2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je devet sjednica na kojima je
raspravljao o 34 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.
Između raspravljenih materijala ističemo da je Odbor u prethodnom postupku razmotrio i
predložio, a Vijeće prihvatilo:
1) Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Pazina s time da se u točki 4., Tablici 1. prijedloga Programa, u zadnjem redu kolone
Ukupna površina po ugovorima, umjesto brojke „888.353“ upiše brojka „88.8353“.;
2) Proračun Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (I. čitanje) s time
da se u OBRAZLOŽENJU (strana 47), pod PRORAČUN GRADA PAZINA ZA 2020. GODINU, u
drugom redu, ispravi štamparska greška na način da se umjesto iznosa „134,904.023“ upiše iznos
„134.954.023“;
3) 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
2020. godini s time da se u članku 2., u zaglavlju tablice, u koloni drugoj umjesto riječi „Vrste prihoda“
upišu riječi „Vrste rashoda“ i u koloni trećoj umjesto riječi „Planirani prihod u 2019.“ upišu riječi
„Planirani rashod u 2020.“.
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2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je šest
sjednica s 27 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 davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
parkiranja na uređenim javnim površinama s time da se u članku 3. Odluke, na kraju rečenice doda
slijedeće: „ uz uvjet da se u članku 4. stavku 2. Općih uvjeta, na kraju rečenice dodaju riječi koje glase;
“ uključujući Dan Grada Pazina i pučku feštu Rim.“;
2) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
Grad Pazin u 2018. godini s time da se u točki 4., stavku 2., podtočki 6. Izvještaja, u koloni Planirano
(kn) umjesto brojki 4.906.500,00“ upišu brojke „3.826.500,00“, u koloni Ostvareno(kn) umjesto brojki
„4.865.314,29“ upišu brojke „3.792.314,29“ i u koloni % umjesto brojki „99,16“ upišu brojke „99,11“;
3) Druge (II.) izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu kao i prijedlog Odbora da se, nakon što se utvrdi
konačan iznos sredstava koja će biti utrošena za energetsku obnove javne rasvjete, u skladu s
odobrenjem Vlade Republike Hrvatske i Energetskog instituta Hrvoje Požar i utvrde svi parametri,
odnosno definira konačan iznos godišnje uštede u odnosu na aktualnu visinu stavki potrošnje električne
energije i održavanja, izradi i prezentira Gradskom vijeću detaljan desetogodišnji plan proširenja
sustava javne rasvjete koje bi se financiralo iz preostalog dijela uštede i eventualno dodatnih sredstava
gradskog proračuna;
4) Odluku o komunalnom redu s time da se u članku 22. stavku 3. Odluke, iza riječi
„Gradonačelnik“ briše točka i dodaju riječi: „ nakon pribavljenog mišljenja Odbora za društvene
djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina.“
2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je osam sjednica na kojima se raspravljalo o 23
materijala. Odbor je prema Gradskom vijeću uputio prijedloge u vezi s razmatranim općim aktima. U
raspravi su iznošena mišljenja i stavovi iz djelatnosti brige o djeci predškolske dobi, odgoja i
obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i drugo.
Odbor je u prethodnom postupku proslijedio, a Gradsko vijeće prihvatilo prijedlog Odbora da
se u:
1) Zaključku o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin,
točka I. Zaključka dopuni na način da se na kraju rečenice doda slijedeće:
„ uz uvjet da se:
- u članku 69. stavku 1. Statuta, umjesto riječi „stavak 3.“ upišu riječi „stavak 2.“ i
- u članku 75. stavku 1., alineja 17. briše.“
2) Zaključku o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu
naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin :
- u nazivu Zaključka izmijeni naziv Pravilnika te da isti glasi „Pravilnik o mjerilima i postupku
upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin“,
- u točki I., stavku 1. prijedloga Zaključka, umjesto riječi „Pravilnik o mjerilima, uvjetima i
načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin“ upišu riječi „Pravilnik o mjerilima i
postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin,
- u točki I., stavku 1., podtočki 3. prijedloga Zaključka, umjesto riječi „..osmoga..“ upiše riječ
„.. prvog..“.
2.5. Odbor za kulturu – sastao se pet puta. Na sjednicama su članovi Odbora raspravili 9
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.
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2.6. Komisija za izbor i imenovanja sastala se sedam puta. Prema Vijeću su dostavljeni
prijedlozi za izbor/imenovanje/razrješenje obnašatelja pojedinih funkcija ili članova radnih tijela Vijeća,
odnosno drugih tijela. Vijeće je prihvatilo sve prijedloge Komisije: 1) Rješenje o imenovanju članova
Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina (1. Nevija Srdoč, 2. Jelinčić Pavita, 3. Rigo Slavica,
4. Stojanović Aleksandar, 5. Trošt-Lanča Gordana, 6. Močibob Barbara, 7. Sloković Jasna, 8. Ujčić
Dorijana, 9. Krbavac Žulić Marijana, 10. Črnja Damir, 11. Monas Mirjana, 12. Ljuština Neva, 13.
Radoš Matijašić Klarita, 14. Bravar Giuliano, 15. Milotić Marija, 16. Rabar Patrick, 17. Menger
Valentina); 2) Kandidature za izbor članova i zamjenička članova Savjeta mladih Grada Pazina prema
utvrđenom popisu (1. Predlagatelj: Udruga „Albus“ – član Nikola Ardalić/zamjenik člana Karla Pilat; 2.
Predlagatelj: Centar za mlade Alarm – član Marijo Ivanković/zamjenik člana Željka Nefat; 3.
Predlagatelj: Centar za mlade Alarm – član Lucija Jedrejčić/zamjenik člana Elena Stranić; 4.
Predlagatelj: Društvo „Naša djeca“ – član Neva Ljuština/zamjenik člana Valentina Rabar; 5.
Predlagatelj: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile – član Lucija Zidarić/zamjenik člana Luka
Bursać); 3) Odluku o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu (1. Alfredo Jedrejčić, 2. Klaudio Sinković, 3. Zdenko Paulišić); 4)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli (1. Branko
Crljenica, 2. Stanko Družeta, 3. Dušan Francetić, 4. Annamaria Gržetić, 5. Marijana Milevoj, 6. Marija
Mogorović); 5) Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za gospodarstvo, financije i
razvoj(Vladimir Burić/Marko Breščić); 6) Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu
natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin (1. Nevija Srdoč, 2. Jadranka Mrak, 3.
Anamarija Kurelić, 4. Gracijela Zović, 5. Irene Jelovčić); 7) Odluku o osnivanju i imenovanju
Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina (1.
Nevija Srdoč, 2. Jadranka Mrak, 3. Irene Jelovčić); 8) Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina
(1. Endi Rimanić, 2. Dean Velenderić, 3. Irenko Pilat, 4. Neven Rimanić, 5. Milorad Milanović); 9)
Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina (1. Irenko Pilat, 2. Milorad Milanović, 3.
Neven Rimanić); 10) Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Vesna
Rusijan); 11) Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja (Danijel
Lušić/Darko Zidarić); 12) Odluku o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin ( Iva Ciceran);
13) Odluku o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Pazina (Maja Zidarić Pilat).
2.7. Komisija za priznanja i nagrade održala je dvije 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: 1) Ljiljani Pavković 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, 2) Ediu Pilatu kao znak priznanja za humanost i solidarnost u
darivanju krvi - više od sto puta, čime je doprinesao spašavanju života i promicanju moralnih i
društvenih vrijednosti.
Povelja Grada Pazina Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji kao znak priznanja za dvadeset
pet godina uspješnog djelovanja i postignute rezultate u području srednjoškolskog odgoja, obrazovanja i
organizacije izvannastavnih sportskih, kulturno - umjetničkih, humanitarnih i drugih aktivnosti koje
doprinose kvaliteti odgoja učenika te obogaćuju društveni život Grada Pazina.
Zahvalnica Grada Pazina: 1) Ivici Gržiniću kao znak priznanja za dugogodišnji predani
angažman i postignute rezultate na razvoju i promociji biciklizma na lokalnoj, regionalnoj i državnoj
razini, kojima je doprinio promociji Grada Pazina, pazinskih sportskih udruga i sportaša; 2) Ivanu
Guštinu kao znak priznanja za rezultate postignute u području znanstvenog i tehničkog opismenjivanja
te tehničkog odgoja i obrazovanja djece svih uzrasta, kao i za značajan volonterski doprinos razvoju i
promociji djelovanja IT sekcije Radio kluba Pazin.
Gradsko vijeće prihvatilo je sve prijedloge Komisije, osim što je Pazinskom kolegiju –
klasičnoj gimnaziji, na prijedlog klubova vijećnika i nezavisnog vijećnika, dodijelilo Plaketu Grada
Pazina, a ne Povelju kao što je to predložila Komisija. Nadalje, Gradsko vijeće je također na prijedlog
klubova vijećnika i nezavisnog vijećnika, Josipu Šikliću dodijelilo Plaketu Grada Pazina kao znak
priznanja za dugogodišnji predani rad i ostvarene rezultate u području srednjoškolskog odgoja i
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obrazovanja, te za značajan volonterski angažman u području povijesnih znanosti i rad na istraživanju,
očuvanju i promociji lokalne kulturne baštine. Priznanja su uručena na svečanoj sjednici Gradskog
vijeća 31. svibnja.
2.8. Komisija za promet sastala se jednom i razmotrila je Nacrt prijedloga Odluke o uređenju
prometa na području Grada Pazina i niz aktualnih pitanja i prijedloga 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.
2.9. Mandatno-verifikaciona komisija održala je dvije sjednice na kojima je nakon utvrđenih
činjenica prema Vijeću uputila prijedloge odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja
vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika – Boris Demark/Tomislav Čubrić i Danijel Lušić/Darko
Zidarić.
3.0. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prijedloga za sazivanje Komisije za predstavke i
pritužbe i Odbora za međugradsku i međuopćinsku suradnju.
IV. 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 šest od devet radnih sjednica Gradskog vijeća.
V. VIJEĆE I GRADSKI SAVJET MLADIH
Vijeće je raspravilo Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2018. godinu i konstatiralo
da je Savjet mladih realizirao niz aktivnosti i ostvario dobre rezultate.
Vijeće je Javnim pozivom od 20. prosinca 2018. godine pokrenulo postupak za isticanje
kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina (istek trogodišnjeg mandata - ožujak 2019.),
a zatim je 14. ožujka izvršilo izbor članova Savjeta za naredno trogodišnje razdoblje. Nakon okončanja
izbornog postupka, aktualni saziv Savjeta mladih djeluje u sastavu: 1. Predlagatelj: Udruga „Albus“ –
član Nikola Ardalić/zamjenik člana Karla Pilat; 2. Predlagatelj: Centar za mlade Alarm – član Marijo
Ivanković/zamjenik člana Željka Nefat; 3. Predlagatelj: Centar za mlade Alarm – član Lucija
Jedrejčić/zamjenik člana Elena Stranić; 4. Predlagatelj: Društvo „Naša djeca“ – član Neva
Ljuština/zamjenik člana Valentina Rabar; 5. Predlagatelj: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile –
član Lucija Zidarić/zamjenik člana Luka Bursać);
Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 11. travnja 2019. kada je za predsjednicu
Savjeta izabrana Neva Ljuština, a za njezinu zamjenicu Lucija Jedrejčić.
Savjet mladih Grada Pazina održavao je redovite sastanke s predsjednikom Gradskog vijeća i
gradonačelnikom Grada Pazina.
Od aktivnosti Savjeta ističemo: prisustvovanje Danu mladih Istarske županije u Rovinju u rujnu
kao i odlazak na nacionalnu konferenciju u Slavonski Brod; sudjelovanje na sjednicama Gradskog
vijeća, uključivanje u pojedine gradske projekte poput Pazi(n) proračuna!; sudjelovanje na projektu
Europe Goes Local te seminaru u Mariji Bistrici; suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU.
Detaljniji pregled aktivnosti Gradskog savjeta mladih daje se u godišnjem izvještaju o radu samog
Savjeta.
VI. 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 (šest radnih i
dvije svečane sjednica) i Veljko Brajković (jedna radna i dvije svečane sjednice).
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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 i radnih tijela Gradskog vijeća.
VII. 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. 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.
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.
VIII. ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća su u izvještajnom razdoblju uspješno obavili svoje
zadaće prema godišnjim programima rada Gradskog vijeća, gradskim općim aktima i propisima o čemu
govore podaci o broju održanih sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela, te broju točaka odnosno
materijala o kojima su ta tijela raspravljala i odlučivala odnosno davala svoja mišljenja.
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