
Z A P I S N I K 
 

2. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 26. listopada 2021. godine u velikoj 
vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati. 
  

Prisutni vijećnici/vijećnice: Enna Peroš, Sandi Matijašić, Tanja Grubiša, Barbara Širol Aleksić, 
Nikša Peroš, Mirnes Mujić, Iva Bakarčić – MOŽEMO!; Vedran Ivančić, Karmen Gašparini, Mirjana 
Monas – IDS-HSU-HNS; Endi Rimanić (u rad sjednice uključio se naknadno) – HDZ;  

Odsutni vijećnici/vijećnice (opravdano): Anja Jurčić - IDS-HSU-HNS;  Željko Mrak LGB. 
 
 Osim vijećnika/vijećnica sjednici prisustvuju: Suzana Jašić, gradonačelnica Grada Pazina; 

Dragan Družeta, zamjenik Gradonačelnice Grada Pazina; Martina Brajković Mrak, pročelnica Ureda 
Grada; Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti; Maja Stranić Grah, 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun; Elvis Kliman, pročelnik Upravnog 
odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo; Roberto Ladavac, voditelj Službe za 
unutarnju reviziju; Eliza Štoković, načelnica Policijske postaje Pazin; Maja Martinec Čunčić, 
predstavnica tvrtke Urbing d.o.o. Zagreb; Serđo Šilić,  zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, 
Ivan Smoljan, v.d. ravnatelja Muzeja grada Pazina; Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta 
u Pazinu; Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin; Vesna Rusijan, ravnateljica Dječjeg vrtića 
„Olga Ban“ Pazin; Ana Bančić, referentica za poslove Gradskog vijeća i Đulijana Gambar, referentica 
za opće poslove pri Uredu Grada i Anđelo Dagostin, novinar Glasa Istre. 

 
Predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, Enna Peroš (dalje: predsjednica Vijeća) nakon 

izvršene prozivke utvrđuje da od 13 vijećnika/vijećnica sjednici Vijeća prisustvuje njih 10, što znači da 
postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, otvara rad sjednice i raspravu po predloženom 
redu. 

S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje na glasovanje predloženi dnevni 
red. 

Od 10 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ utvrđuje 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Svečana prisega članice Gradskog  vijeća; 
2. Verifikacija Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća; 
3. Pitanja vijećnika/vijećnica; 
4. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone 

Ravne; 
5. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2020. godinu; 
6. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin i Plana 

zaštite od požara Grada Pazina; 
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi  IV. Izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana grada Pazina; 
8. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu; 
9. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu; 
10. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u 

području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta; 
11. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za 

gospodarenje  komunalnim otpadom za 2021. godinu; 
12. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu; 
13. Prijedlog Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada 

Pazina; 

https://www.pazin.hr/wp-content/uploads/Gradsko-vijece-materijali-za-sjednice/3.%20Vije%C4%87e%202019./21.-14.3./ZAPISNIK%2020%20-%2031.1.2019.pdf
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14. Prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa 
odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću  „Olga Ban“ Pazin te udjelu roditelja u cijeni 
programa; 

15. Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 
Pazin za 2021. godinu; 

16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina; 

17. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina; 

18. Izvještaj o radu Gradonačelnika i Gradonačelnice Grada Pazina za siječanj-lipanj 2021. 
godine. 
 

 
Ad – 1. 

Svečana prisega članice Gradskog vijeća. 
Predsjednica Vijeća ističe da će sukladno članku 7. i 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

Pazina pročitati tekst Prisege, nakon čega će prozvana vijećnica izgovoriti riječ: “Prisežem” i istu 
vlastoručno potpisati. 

Tekst Prisege glasi: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća Grada Pazina 
obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Pazina i 
poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada Pazina, Istarske županije i 
Republike Hrvatske.” 

Nakon pročitane Prisege, predsjednica Vijeća proziva vijećnicu Mirjanu Monas, nakon čega 
ona izgovara riječ «Prisežem» i istu vlastoručno potpisuje. 
- Prilog: 1. 

 
Prije prelaska na slijedeću točku dnevnoga reda, predsjednica Vijeća ukratko izvješćuje 

nazočne o odredbama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pazina vezanim za rad sjednice 
Vijeća. Navodi kako sukladno Poslovniku, unutar iste točke dnevnoga reda, odnosno o istoj temi 
govornik govori u pravilu samo jedanput (članak 98.).  

Vijećnici/vijećnice u raspravi mogu govoriti najdulje do pet (5) minuta, a 
predsjednici/predsjednice Klubova vijećnika/vijećnica, predstavnici predlagatelja akata i gosti, 
najdulje do deset (10) minuta (članak 98.). 

Predstavnik/predstavnica Kluba, ako se pri otvaranju rasprave o točki dnevnog reda prijavi za 
raspravu, ima prednost u odnosu na druge vijećnike/vijećnice koji su se prijavili za raspravu (članak 
106.). 

Vijećnik/vijećnica koji se prijavio/prijavila za raspravu a nije bio nazočan/nazočna na sjednici 
kad je prozvan/prozvana da govori, gubi redoslijed i dobit će riječ kad se izredaju ostali prijavljeni 
govornici (članak 106.). 

Za vrijeme sjednice Vijeća, predsjednik/predsjednica Kluba može tražiti stanku radi 
održavanja sjednice Kluba. Predsjednik/predsjednica Vijeća je dužna odobriti stanku (članak 108.). 

 
U 18,05 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Endi Rimanić, pa predsjednica Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 11 vijećnika/vijećnica. 
 

Ad – 2. 
Predsjednica Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog 

vijeća od 14. listopada 2021. godine. 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ verificira Zapisnik 

sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća od 14. listopada 2021. godine.  
- Prilog: 2. 
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Ad – 3. 
Pitanja vijećnika/vijećnica. 
Predsjednica Vijeća upoznaje nazočne o odredbama Poslovnika Gradskog vijeća vezano za 

pitanja vijećnika/vijećnica. Navodi kako vijećnik/vijećnica može postaviti do tri pitanja (članak 82.). 
Pitanje mora biti kratko i jasno, a postavljanje pitanja može trajati do dvije minute (članak 82.). 
Pitanje se u pravilu postavlja u pisanom obliku (članak 83.) a ukoliko je pitanje postavljeno usmeno, 
mora se navesti kome je pitanje upućeno i isto dostaviti predsjednici Gradskog vijeća u pisanom 
obliku do kraja sjednice Vijeća (članak 83.). Naglašava da ako pitanje nije postavljeno sukladno 
odredbama Poslovnika Gradskog vijeća, ono neće biti upućeno u daljnju proceduru. 

Nakon osvrta na odredbe Poslovnika, predsjednica Vijeća poziva vijećnike i vijećnice na 
raspravu/postavljanje pitanja.  

 
Karmen Gašparini (citirano). 
„Pitanje za Gradonačelnicu Grada Pazina. 
Da li se planiraju daljnje aktivnosti vezane za zbrinjavanje otpada iz „Istraplastike“, bez obzira 

na ogradu Grada o njihovoj odgovornosti, ali na temelju sastanaka s uključenim stranama i 
prikupljenih informacija?“ 

 
Tanja Grubiša (citirano): 
„Pitanje za pročelnicu Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina, Neviju Srdoč. 
U kojoj je fazi izgradnja atletske staze i preuređenje stadiona? 
 
Obrazloženje 
Građani znaju da je u planu bilo uređenje atletske staze pa ih zanima u kojoj je to fazi. Sve 

više ljudi pazi na svoje zdravlje i odlučuje se baviti bilo kojim oblikom sporta. Osim toga, naša školska 
športska društva već godinama ostvaruju vrhunske rezultate na državnoj razini, pa bi preuređenje i 
njima bilo vrlo korisno, a novouređeni atletski tereni iskorišteni. 

Molim pisani odgovor.“ 
- Pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. 

 
Mirjana Monas (citirano): 
„Pitanja za pročelnicu Maju Stranić Grah. 
1 Molimo obrazloženje pod kojom je stavkom u Proračunu izvršeno asfaltiranje ceste za 

Frančine? 
2. Da li postoje financijske nadokande šteta od odustajanja ili promjene glavnog projekta za 

Park velikana, te koliko iznose (ako postoje) i na temelju kojih odluka se odustalo od izgradnje 
ugostiteljskog objekta i javnog WC-a? Koliko iznose naknadni radovi i koji su, a proizašli iz izmjena 
glavnog projekta Parka velikana? 
 Molim pisani odgovor.“ 
- Pitanja proslijeđena Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.  

 
Suzana Jašić odgovara na pitanje vijećnice Karmen Gašparini. Navodi kako se od preuzimanja 

gradonačelničke dužnosti u lipnju ove godine intenzivno bavila problemom otpada u halama bivše 
tvornice  Istraplastike, pogotovo zato što je bilo ljeto, no problem postoji i sada.  

Dalje navodi kako je održano preko deset sastanaka sa svim nadležnim inspekcijama koje su 
ključne za taj problem. (Zavod za javno zdravstvo, MUP, JVP, Protupožarna inspekcija). Ističe kako se 
bilo i na terenu, razmatrala se mogućnost zapaljenja i samozapaljenja otpada, tako da se cijelo ljeto 
bilo na oprezu, a održan je i sastanak s predstavnicima stanara Dubravice.  

Također se kontaktiralo i vlasnika prostora, koji se nije odazvao na sastanak dok priča nije bila 
u medijima. Medijska priča o problematici otpada u halama bivše tvornice Istraplastike u neku ruku 
zaslužna je i za brzi odgovor i sastanak u nadležnom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na 
traženje Grada Pazina. Na tom je sastanku od strane predstavnika Ministarstva rečeno kako je 



 4 

zapravo došlo do određenog propusta u postupanju Državnog inspektorata, odnosno inspektorice 
zaštite okoliša koja je trebala narediti uklanjanje otpada i njegovo propisno zbrinjavanje putem 
ovlaštene osobe, a ne narediti povrat otpada u Republiku Italiju kao što je rješenjem naređeno. U 
Ministarstvu također ističu kako rade povrat otpada na dnevnoj bazi, no u slučaju Dubravice ne zna 
se odakle je došao otpad, odnosno tko je izvorni pošiljatelj kojeg otpada jer je pomiješan, posebno 
nakon urušavanja međukatne konstrukcije. Osim toga, velika je količina otpada nepropisno 
skladištena na mjestu, odnosno u halama koje nisu namijenjene za skladištenje otpada i nisu bile 
obuhvaćene dozvolom za gospodarenje otpadom.  

Stoga u Ministarstvu smatraju kako bi inspekcija zaštite okoliša pri Državnom inspektoratu 
trebala rješenjem narediti uklanjanje otpada i njegovo propisno zbrinjavanje, a ako se to ne dogodi, 
idu kazne i uklanjanje otpada na trošak Državnog inspektorata.  

Dalje navodi kako to nije i mišljenje Državnog inspektorata te je, nakon što je ponovno  
nazvala inspektoricu zaštite okoliša, inspektorica zatražila još neko vrijeme jer se zapravo Državni 
inspektorat i nadležno Ministarstvo usuglašavaju. Nakon tog poziva čekalo se dva tjedna te je 
ponovno početkom prošlog tjedna nazvala inspektoricu zaštite okoliša koja je tada rekla da očito 
nema druge opcije nego izdati rješenje o uklanjanju otpada, međutim, čeka se rješenje po žalbi koju 
je Ministarstvu podnijela tvrtka Natural Recycling Company d.o.o.. 

Za slovenskog državljanina, vlasnika hale ponavlja kako je došao na sastanak u Grad Pazin 
nakon medijske priče, a koji je, pak, iskazao spremnost da u razgovorima s predstavnicima tvrtke 
Natural Recycling Company d.o.o. pokuša dogovoriti da uklone otpad. Međutim, prema 
informacijama s kojima se raspolaže, ništa se do sada nije poduzelo.  

Zaključno navodi kako se u ovom trenutku jedino može pričekati još koji dan i onda ponovno 
uputiti dopise Ministarstvu i Državnom inspektoratu te na kraju, s obzirom da je prošlo vrijeme 
čekanja, podnijeti kaznenu prijavu koja je spremna. Ističe kako se od rješavanja problematike otpada 
na Dubravici ne odustaje te se vrši svaki vid pritiska. Zahvaljuje se na pitanju i poziva da se i dalje 
postavljaju pitanja u vezi napretka po pitanju otpada na Dubravici jer je od interesa da se ono riješi i 
da se sljedeće ljeto ne dočeka u ovom istom stanju.  

  
Nevija Srdoč po pitanju rekonstrukcije atletske staze u sklopu postojećeg nogometnog 

igrališta (Tanja Grubiša) odgovara kako je 2016. godine napravljen glavni projekt uređenja sportsko – 
rekreativnog centra za koji se pokušalo povući što više sredstava iz vanjskih izvora financiranja. 
Uspjelo se tako dobiti određena sredstva za pomoćno nogometno igralište te je želja zaokružiti cijelu 
priču.  Međutim, ističe kako je najgore što se može desiti kod prijave na natječaj da projekt vrijedi 4,3 
milijuna kuna, a da se zapravo dobije sufinanciranje od samo 600.000,00 kuna. Nađeš se tada u 
nevolji kako pronaći preostali dio vlastitih sredstava, odnosno,  kao mogućnost razmišlja se kako 
redizajnirati prijavu projekta poštujući sve uvjete koje je u ovom trenutku dalo Ministarstvo turizma 
koje je odobrilo spomenuti iznos sufinanciranja. Pojašnjava kako se trenutno pregovara s 
Ministarstvom turizma da prihvate fazno financiranje rekonstrukcije atletske staze te drenaže 
nogometnog igrališta i navodnjavanje, kako je predviđeno projektom, a sve kako bi se moglo 
iskoristiti tih 600.000,00 kn već odobrenih od Ministarstva u prvoj fazi.   

 
Maja Stranić Grah za pitanja vijećnice Mirjane Monas odgovara kako je sukladno Odluci o 

izvršavanju Proračuna nadležni pročelnik odgovoran za planiranje i izvršavanje Proračuna. Konkretno, 
za dva projekta za koja su upućena pitanja u nadležnosti su Upravnog odjela za komunalni sustav, 
prostorno uređenje i graditeljstvo, tako da će na njih odgovoriti pročelnik tog Odjela.  

 
Elvis Kliman po pitanju asfaltiranja ceste za Frančine (Mirjana Monas) navodi kako se sa 

trgovačkim društvom Bouygues d.d. sklopio Ugovor o prekomjernom preopterećenju ceste s obzirom 
da su kod izgradnje Istarskog ipsilona korištene neke lokalne ceste koje nisu konstruktivno 
napravljene za tako veliku količinu tereta. Na temelju tog sporazuma oni su bili dužni pojedinu 
prometnicu dovesti u prvobitno stanje, a gdje to nije bilo moguće, dužni su bili izvesti asfaltiranje u 
cijelosti.  
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Dalje navodi kako se kod konačnog obračuna sa strane Grada bilo zadovoljno, no Bouygues 
d.d. je kao društveno odgovorna tvrtka ponudila da napravi još neke radove. Prilikom razmišljanja   
poklopila se njihova spremnost za dodatne radove i ekvivalent radova potrebnih u Frančinima te se 
napravio aneks ugovora. Za opravdanost radova asfaltiranja 1200 metara u naselju Frančini navodi 
kako se radi o prometnici kojom prođe 10 – tak vozila dnevno te o naselju gdje se mještani intenzivno 
bave poljoprivredom proizvodnjom.   

Za ugostiteljski objekt u Parku istarskih velikana (Mirjana Monas) navodi kako će se očitovati 
pismeno sa svim preciznim podacima. Načelno navodi, kako su se tijekom radova javile okolnosti koje 
nisu bile poznate ili ih nije bilo moguće predvidjeti prilikom sklapanja ugovora. Te okolnosti navedene 
su u izmjenama i dopunama programa gradnje ugostiteljskog objekta s WC-om. Izdvojene su tri bitne 
okolnosti; stanje korijenskog sustava stabala i mišljenje struke,  očitovanje arhitekta i stav javnosti. 
Dalje navodi kako se kod raskida ugovora izrade ugostiteljskog objekta razmatrala mogućnost raskida 
ugovora i plaćanje do tada izvedenih radova, što je bilo nemoguće, te se zbog visoke faze dovršenosti 
ugovorila naknada štete, što je u konačnici višestruko manja cijena od samog objekta. 

Za javni WC navodi kako je priča gotovo ista kao i kod ugostiteljskog objekta. Zaključuje kako 
će se za sve dostaviti pismeni odgovor.  

 
Suzana Jašić nadovezuje se na odgovore pročelnika Klimana. Navodi kako je projekt Parka 

istarskih velikana zapravo sinonim za ono kako se ne bi trebalo ići u projekt, i to samo i nužno u svrhu 
predizborne kampanje. U 12. mjesecu prošle godine, kada se donosio Proračun, bilo je predviđeno 3 
milijuna kuna. Steklo se tada dojam da će se projekt prijaviti na EU fondove, a ne da će sve ići iz 
Proračuna. Da ta 3 milijuna kuna idu iz Proračuna bilo je jasno nakon toga kada se saznalo da 
gospodin koji je imao ugostiteljski objekt na toj lokaciji mora prestati s radom.  

Zapitala se tada, na koji način se to misli realizirati s obzirom da gradski proračun nema 
sredstava, posebno ne milijunskih za takve intervencije. Nakon toga, u prvom rebalansu u prvom 
tromjesečju ove godine, projekt je narastao na 4 milijuna kuna.  

Konstatira kako je tih 4 milijuna kuna izdovoljeno od onih 11,3 milijuna kuna od prodaje 
zemljišta kod Petrola, umjesto da se zakrpa proračunska rupa i da gradski proračun bude na nuli. 
Ovako se svjesno išlo proizvoditi novi minus.  

Dalje navodi kako nije postojao izvedbeni projekt, tako da je po preuzimanju gradonačelničke 
dužnosti zatekla razrovan park sa mnogo oštećenih stabala, s time da je prethodno na proljeće 
srušeno nekoliko stabala. Zapravo je prorijeđen park, a kada su bageri prošli i kada su izvođeni radovi 
na stazama i ostalom infrastrukturom mnoga su od postojećih stabala oštećena. Tada su radovi 
zaustavljeni na nekoliko dana te je stručnjak za urbano šumarstvo bio pozvan da pogleda i procijeni 
statiku stabala. Nažalost, navodi kako su dva zdrava stabla, visoka između 15 – 20 metara morala biti 
uklonjena zbog opasnosti od njihova izvaljivanja kod prvog većeg nevremena. 

Drugo zatečeno stanje je bilo to da spomenuti ugostiteljski objekt i javni WC još nisu bili 
montirani. Kada se vidjelo da se može intervenirati, uz apsolutno konzultiranje i odobravanje struke 
(arhitekt, urbani šumar, nadzor) odlučeno je da se ugostiteljski objekt ne postavi, za što su svi na neki 
način odahnuli.  

Dalje navodi kako je Grad Pazin u ozbiljnom financijskom minusu te je mišljenja kako nikako 
ne priliči i nije u gradskoj domeni graditi ugostiteljski objekt, i to ne tamo gdje je bio prijašnji 
ugostiteljski objekt, već u samom parku nadomak sprava za dječju igru samo da bi netko tamo 
zarađivao. Ističe kako je zapravo park okružen ugostiteljskim objektima koji su na glavnom gradskom 
trgu i stoga park nikako nije mjesto za ugostiteljski objekt te je on svjesno maknut. Veseli je i sretna je 
činjenicom da se uspjelo spasiti park, koji je sada prostran, možda i prostraniji nego bi trebao biti.  

Za javni WC navodi kako je to potreba i treba centru grada. Nažalost, objekt WC- a koji je bio 
naručen ne bi bio prikladan za niti jednu  planiranu lokaciju u parku. Protiv njegovog postavljanja bili 
su i građani koji su pisali peticiju i bili na sastancima te je na trgu bila i javna koordinacija, a nakon 
čega je mišljenje građana uvaženo i prihvaćeno. Navodi i kako se razmišljalo o drugim lokacijama za 
postavljanje, no jednostavno to nije bilo moguće izvesti bez dodatnih troškova. Kako je namjera 
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sačuvati svaku kunu i ne trošiti bespotrebno, odlučeno je da se neko vrijeme sačeka i to pitanje stavi 
sa strane.  

Zaključno navodi kako će u pisanom odgovoru biti konkretne brojke te ističe kako bi voljela 
da do tog projekta nije došlo i da se on dogodio jednog dana na neki drugačiji način.   

S obzirom na to da nema daljnjih pitanja, predsjednica Vijeća zaključuje točku dnevnog reda. 
- Prilog: 3. 

 
Ad – 4. 

 Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone 
Ravne obrazlaže Maja Martinec Čunčić (po tekstu koji se nalazi u prologu zapisnika). 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i 
zaštitu okoliša na sjednicama 25. listopada 2021. razmatrali su prijedlog Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne, te predlažu Vijeću da istu prihvati s 
prijedlogom Odbora za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša da se u Konačnom 
prijedlogu Plana, na strani 43. pod Elektroenergetika, u stavku 2., umjesto riječi „iznosi 50 kW“ upišu 
riječi „trebalo bi iznositi od 120 do 150 kW“. 

Maja Martinec Čunčić u svojstvu izrađivača Plana prihvaća prijedlog Odbora, što znači da isti 
postaje sastavni dio prijedloga Plana. 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke u 

predloženom tekstu. 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi  

 
O D L U K U 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja  
ugostiteljsko turističke zone Ravne 

 
i 

 
Z A K L J U Č A K 

 
Nalaže se izrađivaču Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne, tvrtki 

Urbing d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša Zagreb, da izvrši izmjenu u Elaboratu 
Plana, na način da na strani 43. pod Elektroenergetika, u stavku 2., umjesto riječi „iznosi 50 kW“ upiše 
riječi „trebalo bi iznositi od 120 do 150 kW“. 
- Prilog: 4. 
 

Ad – 5. 
Informaciju o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2020. godinu obrazlaže Eliza 

Štoković (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). Zaključna konstatacija je da je stanje sigurnosti 
na području Grada Pazina zadovoljavajuće. 
 Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje Informaciju na glasovanje. 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 11 glasova „ZA“ donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
 
Prihvaća se Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2020. godinu Broj: 

511-08-26/1-9/1-12/20 od 15. siječnja 2021., uz konstataciju da je stanje sigurnosti na području 
Grada Pazina zadovoljavajuće. 

- Prilog: 5. 
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Ad – 6. 
Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin i Plana zaštite od 

požara Grada Pazina obrazlaže Serđo Šilić (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke u 

predloženom tekstu.. 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 11 glasova „ZA“ donosi 
 

O D L U K U 
o donošenju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin i 

 Plana zaštite od požara Grada Pazina 
- Prilog: 6. 
 

Ad -7. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi  IV. Izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana grada Pazina obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i 

zaštitu okoliša na sjednicama 25. listopada 2021. razmatrali su prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o izradi  IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina, te predlažu Vijeću 
da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke u 

predloženom tekstu.. 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 11 glasova „ZA“ donosi 

 
O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi  
IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina 

- Prilog: 7. 
 

Ad – 8. 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu 

obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 25. listopada 2021. razmatrao je 
prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu, te predlaže 
Vijeću da istog prihvati. 

 Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje Polugodišnji izvještaj na 

glasovanje. 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 11 glasova „ZA“ donosi 

 
POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  

o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu 
- Prilog. 8. 
 

Ad – 9. 
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu obrazlaže Maja Stranić 

Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 25. listopada 2021. razmatrao je 
prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu, te predlaže Vijeću da iste 
prihvati u predloženom tekstu 

 Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
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S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Drugih 
(II.) izmjena Proračuna u predloženom tekstu. 

Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 11 glasova „ZA“ donosi 
 

DRUGE (II.) IZMJENE PRORAČUNA  
Grada Pazina za 2021. godinu 

- Prilog: 9. 
 

Ad – 10. 
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u 

području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta obrazlaže Nevija Srdoč. 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 22. listopada 2021. razmatrao je prijedlog Drugih 

(II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u području: socijalne zaštite i 
zdravstva i sporta, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 

Odbor za kulturu na sjednici 22. listopada 2021. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena 
Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2021. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u 
predloženom tekstu. 
 Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje pojedinačno na glasovanje 
prijedloge Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u predloženom 
tekstu. 

 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće sa 11 glasova „ZA“  donosi 
 
a) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2021. godinu 
b) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj zaštiti i zdravstvu 

za 2021. godinu 
 c) Druge (II).) izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2021. godinu. 
- Prilog. 10. 
 

Ad – 11. 
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u 
prilogu zapisnika). 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 25. listopada 
2021. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i 
građevina za gospodarenje  komunalnim otpadom za 2021. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati 
u predloženom tekstu. 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
 
Vedran Ivančić konstatira kako je u planu prvotno bila cesta za Bežiće te ga zanima zašto je 

izmjenama ona izbačena iz novog prijedloga Programa gradnje. 
Zanima ga i na što se odnosi nova stavka u Proračunu kod uređenja šetnice u sklopu Parka 

istarskih velikana od 200.000,00 kn.  
 
Elvis Kliman odgovara kako je ovo prikaz izmjena i dopuna Proračuna, odnosno kako 

realizacija ovisi o proračunskim prihodima te se, nažalost, nije uspjelo napraviti sve planirano. Neki će 
radovi biti planirani u sljedećoj godini, a nešto će se i prolongirati za naredno razdoblje, ovisno o 
prioritetima. Za cestu za Bežiće navodi kako se radi o dužini od 80 metara, vrijednosti 50 – tak tisuća 
kuna, koja za sada nije izvršena, kao i još neke planirane dionice.  
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Po pitanju šetnice, navodi kako se radi o šetnici sa zapadne strane Parka istarskih velikana 
prema Trgu slobode dužine 80 metara. Pojašnjava kako je u planu uređenje te šetnice i njezino 
popločenje. U tijeku je izrada arhitektonskog rješenja na temelju kojeg će se znati troškovi, tako da je 
spomenuti iznos za prvu fazu uređenja, dok će ostatak biti planiran u Proračunu za 2022. godinu.   

S obzirom na to da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednica Vijeća zaključuje 
raspravu i daje na glasovanje prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa u predloženim tekstu. 

Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće sa 11 glasova „ZA“  donosi 
 

DRUGE (II.) IZMJENE PROGRAMA  
 građenja komunalne infrastrukture i građevina 

za gospodarenje komunalnim otpadom  za  2021. godinu 
- Prilog: 11. 

 
Ad – 12. 

Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 25. listopada 
2021. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2021. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Drugih 

(II.) izmjena Programa u predloženom tekstu. 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 11 glasova „ZA“ donosi 
 

DRUGE (II.) IZMJENE PROGRAMA 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

- Prilog: 12. 
 

Ad – 13. 
Prijedlog Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina 

obrazlaže Nevija Srdoč (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 22. listopada 2021. i Odbor za statut, poslovnik i 

upravu na sjednici 25. listopada 2021. razmatrali su prijedlog Pravilnika o dodjeljivanju stipendija 
učenicima i studentima s područja Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istog prihvati u predloženom 
tekstu. 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Pravilnika 

u predloženom tekstu. 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 11 glasova „ZA“ donosi 
 

P R A V I L N I K 
o dodjeljivanju stipendija 

učenicima i studentima s područja Grada Pazina 
- Prilog: 13. 

 
Ad – 14. i 15. 

Prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja 
i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te udjelu roditelja u cijeni programa i  prijedlog 
Odluke o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2021. godinu 
obrazlaže Nevija Srdoč (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
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Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 22. listopada 2021. i Odbor za statut, poslovnik i 
upravu na sjednici 25. listopada 2021. razmatrali su prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje 
ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću  „Olga Ban“ 
Pazin te udjelu roditelja u cijeni programa i prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni predškolskog 
programa Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2021. godinu, te predlažu Vijeću da iste prihvati u 
predloženom tekstu. 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
 
Vedran Ivančić navodi kako malo zbunjuju sve te brojke. Jasno mu je kako se došlo do 

ekonomske vrijednosti usluge, no nije mu jasno kolika je cijena za roditelje, odnosno koliko će 
roditelji plaćati vrtić. Zbunjuje ga što u prvoj odluci stoji da roditelji plaćaju najviše 50% utvrđene 
ekonomske cijene vrtića, a onda se govori da u biti cijenu donosi Gradonačelnica. Zanima ga zapravo  
koliki će biti taj iznos ako je utvrđen, odnosno, koliki je bio do sada i hoće li se povećavati? 

 
Predsjednica Vijeća konstatira kako je pitanje vezano za 15. točku pa predlaže, s obzirom da 

se raspravlja po dvije točke, da se najprije glasa za 14. točku Dnevnog reda, a da se onda odgovori na 
pitanje koje je postavio vijećnik Ivančić.  

 
Zatim predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje 

ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću  „Olga Ban“ 
Pazin te udjelu roditelja u cijeni programa u predloženom tekstu. 

 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 11 glasova „ZA“ donosi 

 
O D L U K U 

o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog programa odgoja i obrazovanja 
 djece u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin te udjelu roditelja u cijeni programa 

 
 
Nakon što je 14. točka dnevnoga reda prihvaćena, predsjednica Vijeća otvara raspravu i 

poziva pročelnicu Neviju Srdoč da odgovori na pitanje po 15. točki.   
 

Nevija Srdoč poziva vijećnike/vijećnice da si u materijalu ipak otvore točku 14. i pogledaju 
stavak 2. koji isključivo navodi „iznos“ jer je tako postavljeno zakonom, i to mjesečne cijene usluge za 
roditelje koji utvrđuje Gradonačelnica Grada Pazina, uz prethodno mišljenje Upravnog vijeća Vrtića 
temeljenom na konzultacijama sa općinama.  

Dalje pojašnjava kako je definitivno Gradonačelnica ta koja donosi konačno rješenje, 
naravno, uz prethodnu konzultaciju sa Upravnim vijećem Vrtića i sa svim općinama na Koordinaciji 
Gradonačelnice i načelnika općina Pazinštine.   

S obzirom da je bio ciklus pregovora sa načelnicima općina Pazinštine, poziva Gradonačelnicu 
da kaže par riječi po toj temi.   
 

Suzana Jašić navodi kako se radi o jednom od složenijih pitanja. Ističe kako je Dječji vrtić 
„Olga Ban Pazin“ narastao do svog maksimuma koji može zakonski podnijeti, odnosno broji trenutno 
30 odgojnih skupina, a što znači da sljedeće godine neće biti moguće otvarati nove grupe u Gradu 
Pazinu, niti u drugim općinama.  

S obzirom na to da je dosegnut spomenuti limit, dalje navodi kako se je trenutno u procesu 
promišljanja da se sadašnji Vrtić razvoji na dvije ustanove kako bi se mogli nastaviti širiti.  

Dalje pojašnjava kako je specifično za ovu ustanovu da je osnivač Dječjeg vrtića „Olga Ban 
Pazin“ Grad Pazin te se toj ustanovi pridružilo još sedam okolnih općina kad su se i otvarali područni 
Vrtići. To znači da ustanovu dijele Grad Pazin i sedam općina, iako je zakonski samo Grad Pazin 
osnivač, a činjenica je i da postoji u sklopu toga devet zgrada i zaposlenici. 
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Gledajući s aspekta članice Upravnog vijeća Vrtića, gdje je kao predstavnica roditelja bila 

sedam godina, navodi kako je za to vrijeme Vrtić jako narastao. Uvijek su roditelji plaćali oko trećine 
ekonomske cijene vrtića. Međutim, ističe da cijene općenito rastu i da time dio koji plaćaju roditelji 
pada prema nešto više od  20% ekonomske cijene vrtića.   

Druga činjenica je da su neke općine, Tinjan i Gračišće išli u izgradnju novih vrtića i time 
utrostručili svoje troškove kroz podizanje broja odgojnih skupina i broja kadra kojeg je trebalo 
zaposliti.  Dogodilo se tako ove godine da je došlo do nesrazmjera onoga što oni imaju i onoga što 
trebaju platiti. U tom dijelu pojašnjava kako imamo stare vrtiće i one nove za koje općine moraju 
izvući dva do tri puta više sredstva.  

Dolazi tako i do treće činjenice koju naglašava. Radi se o tome da Grad sufinancira do 2/3 
cijene roditeljima, što rade i općine. Međutim, to se vrši na način da Grad Pazin uplati Vrtiću veliki 
iznos, a onda općine Gradu Pazinu svoj dio. Godinama se dešavalo dugovanje nekih općina pa 
zapravo ispadne da Grad Pazin cijelo vrijeme potpomaže neke općine kada se nađu u financijskim 
problemima.  

Dalje navodi kako su zapravo općine na Koordinaciji pokrenule pitanje cijene vrtića zato što je 
već dugo ta cijena nekih 650,00 kuna. Radi se o općinama koje su podigle standard izgradnjom novih 
zgrada i time opteretile svoje proračune. Prijedlozi su bili različiti, od velikog povećanja do 
usklađivanja s inflacijom, a razmatrala se i opcija da bude različita cijena vrtića po općinama i Gradu.  

S druge strane, jedinstvena cijena je obilježje ustanove, pa i određeno načelo solidarnosti 
koje je prije funkcioniralo.  Sada je trebalo pomiriti devet različitih uvjeta, od uvjeta u Motovunu, te 
Gračišću i Tinjanu koji imaju sada super uvjete, pa do uvjeta u rekonstruiranom vrtiću u Pazinu i djece 
koja su u Društvenom centru Veli Jože i nemaju iste uvjete.  

Tu je sada konglomerat različitih stanja u proračunu. Ističe kako najveći financijski teret snosi 
Grad Pazin, no nametnulo se kompromisno rješenje da se ne ide na različite cijene, jer bi to dovelo 
do masu drugih problema, već da se ide na zajedničku cijenu od 750,00 kuna, što je zapravo 
povećanje od 100,00 kuna po vrtiću. navodi kako je to još uvijek ispod 30% ekonomske cijene, 
zapravo kako je i do sada bilo. Navodi kako su se cijene energenata i općenito svega na globalnom 
tržištu povećale, tako da se moralo ići s povećanjem cijene vrtića, a koja je unazad dva mjeseca 
debelo ispregovarana  i dogovorena između svih općina i Grada Pazina.  

Zaključuje kako predstoji razdoblje kada će se vidjeti kako tu ustanovu podijeliti kako bi joj 
omogućili daljnji razvoj u smislu dogradnje i širenja.       

 

Vedran Ivančić zahvaljuje se na odgovoru te navodi kako je kolala informacija da će biti veće 
povećanje te da će cijena vrtića narasti na 850,00 kuna. Nada se samo da građani Grada Pazina ne 
plaćaju veći standard u drugim općinama.   
 

Suzana Jašić navodi da je vjerojatno bilo različitih informacija oko cijene vrtića jer kako se 
razgovaralo protekla dva mjeseca bilo je radnih prijedloga različitih cijena, od 650,00 kn pa do 
1.000,00 kn.   
 

Vedran Ivančić navodi kako se nada da je to jedino povećanje cijene vrtića, te pita da li se ide 
paušalno s povećanjem pa da se svakih šest mjeseci povećava kako eventualno raste inflacija i cijena 
energenata. 

 

S obzirom na to da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednica Vijeća zaključuje 
raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni predškolskog programa Dječjeg 
vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2021. godinu u predloženom tekstu. 

Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće sa 11 glasova „ZA“  donosi 
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O D L U K U 
 o ekonomskoj cijeni predškolskog programa  

Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2021. godinu 
- Prilog: 14. i 15. 

 
U cilju poštivanja epidemioloških mjera prevencije širenja zaraze bolesti COVID – 19, 

predsjednica Vijeća u 20:00 sati određuje pauzu od 10 minuta radi prozračivanja vijećnice. 
U 20:10 sati Vijeće nastavlja s radom. Predsjednica Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 11 

vijećnika/vijećnica. 
 

Ad – 16. 
Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina obrazlaže Elvis 
Kliman s osvrtom na prijedlog Odluke iz sljedeće točke Dnevnoga reda (po tekstu koji se nalazi u 
prilogu zapisnika). 

Tanja Grubiša, predsjednica Komisije za izbor i imenovanja, navodi kako je Komisija na 
sjednici 26. listopada 2021. razmatrala prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Pazina, te predlaže Vijeću da istu prihvati s prijedlogom da se u Povjerenstvo imenuju: 
 1. Irenko Pilat, Karojba 57A, Karojba, predsjednik, 
 2. Milorad Milanović, Karojba 52E, Karojba, član, 
 3. Neven Rimanić, Dršćevka 15, Pazin, član. 

 
Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
Endi Rimanić navodi kako je tijekom ove godine raspisan natječaj za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Pazina te da je on bio član Povjerenstva u prethodnom 
mandatu koje se nikada nije sastalo. Stoga ga zanima postoji li kakav odgovor po tom pitanju? 

 
Elvis Kliman odgovara da se Povjerenstvo nikada nije sastalo iz razloga što je prestalo 

postojati kada i vijećnički mandati u prethodnom sazivu Vijeća, dok su rokovi u natječaju bili baš u to 
vrijeme kada su prestali i vijećnički mandati. Sadašnja Komisija trebala bi pokrivati cijeli 
četverogodišnji ciklus mandata.  

 
S obzirom na to da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednica Vijeća zaključuje 

raspravu te daje na glasovanje prijedlog Odluke zajedno sa prijedlogom Komisije. 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće sa 11 glasova „ZA“  donosi 
 

O D L U K U 
 o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina 
- Prilog. 16. 

 
Ad – 17. 

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina. 

Tanja Grubiša, predsjednica Komisije za izbor i imenovanja, navodi kako je Komisija na 
sjednici 26. listopada 2021. razmatrala prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina, 
te predlaže Vijeću da istu prihvati s prijedlogom da se u Povjerenstvo imenuju: 

 
 
 



 13 

1. Irenko Pilat, dipl.iur., Karojba 57a, Karojba, predsjednik,  
 2. Neven Rimanić, dipl. ing. agr. , Dršćevka 15, Pazin, član,  

3. Milorad Milanović, ing. geod., Karojba 52 E, Karojba, član, 
  4. Radenko Sloković, predstavnik Gradskog vijeća Grada Pazina, Buraj 9, Pazin, član, 
 5. Dominik Anđelini, predstavnik Gradskog vijeća Grada Pazina, Velanov brijeg 42, Pazin, član. 

 
Predsjednica vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke 

zajedno sa prijedlogom Komisije. 
Od 11 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 11 glasova „ZA“ donosi 
 

O D L U K U 
 o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina 
- Prilog: 17. 

 
Ad – 18. 

Izvještaj o radu Gradonačelnika i Gradonačelnice Grada Pazina za siječanj-lipanj 2021. godine. 
Suzana Jašić navodi kako se radi o dokumentu koji Gradsko vijeće prima na znanje svakih šest 

mjeseci i ne glasa o njemu. Navodi kako se samo formalno zove Izvještaj o radu gradonačelnika, 
odnosno gradonačelnice s obzirom da je to izvještaj rada Grada i gradske uprave  po upravnim 
odjelima te je tako i podijeljen. Navodi kako neće prepričavati ono što je napisano. Dokument je pun 
aktivnosti, a u izvještajnom razdoblju, prvih pet mjeseci odnosi se na prethodnog gradonačelnika 
Renata Krulčića, dok je samo jedan mjesec u njezinom mandatu. Dalje navodi kako je tih prvih šest 
mjeseci obilježio jedan dio normalnog rada gradske uprave i drugi dio predizborne kampanje koja se 
na neki način osjetila kroz rad Grada. Zatim, navodi, tu je i razdoblje same kampanje kada Gradskog 
vijeća nije bilo, odnosno 4. i 5. mjesec kada je Grad funkcionirao samo po nužnim stvarima. Dolazimo 
i do 6. mjeseca kada je Grad nastavio funkcionirati po minimumu jer nije bilo Gradskog vijeća.  

Poziva vijećnike/vijećnice da postave pitanja u vezi Izvještaja ukoliko ih imaju.  
 
Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
Vedran Ivančić pita da li je ovaj prvi dio Izvještaja pisao prošli Gradonačelnik ili je to izvučeno 

iz akata koje je on donosio te da li treba biti supotpisan za dio koji se odnosi na njegov mandat? 
 
Martina Brajković Mrak odgovara kako je ovaj Izvještaj pisan kao i svi dosadašnji izvještaji o 

radu gradonačelnika koji su bili do sada, s time da je ovaj specifičan jer sadrži izvještaj o radu 
gradonačelnika odnosno sada gradonačelnice. Pojašnjava kako se izvještaj zapravo piše na način da 
svaki Upravni odjel sastavi izvještaj o svom radu, odnosno daje presjek projekata i svega što se radilo 
u odjelu, plus onaj dio koji se odnosi na Ured Grada, rad Gradskog vijeća, Službene novine. Na isti 
način pisan je i ovaj Izvještaj, uz iznimku da je uzet u obzir i Zapisnik o primopredaji dužnosti novoj 
Gradonačenici i kompletan materijal koji se uz njega priložio.  

S obzirom da je to Izvještaj o radu gradonačelnika u Statutu piše da se izvještaj podnosi dva 
puta godišnje te je točno naveden vremenski period, odnosno kada se izvještaj podnosi. S obzirom da 
izvršnu vlast sada ima gradonačelnica Suzana Jašić, smatra, kako je sasvim opravdano da ona potpiše 
izvještaj. Navodi kako je Izvještaj pisan po spomenutom principu i da su podaci izvučeni iz onoga kako 
je  rečeno. Zaključuje kako se sav materijal nalazi u predmetu i da ukoliko netko od vijećnika/vijećnica 
želi može dobiti uvid u svu dokumentaciju.  
 

S obzirom na to da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednica Vijeća zaključuje 
raspravu uz konstataciju kako Vijeće ne glasuje po Izvještaju o radu, već isto prima na znanje. 

Vijeće donosi 
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Z A K L J U Č A K 
 

 Gradsko vijeće Grada Pazina primilo je na znanje Izvještaj o radu Gradonačelnika i 
Gradonačelnice Grada Pazina za siječanj - lipanj 2021. godine KLASA: 022-01/21-01/39, URBROJ: 
2163/01-01-01-21-7 od 14. rujna 2021. godine. 
- Prilog: 18. 

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

zaključuje rad sjednice u 19:25 sati. 
 

 
KLASA: 021-05/21-01/35 
URBROJ: 2163/01-03-02-21-2 
Pazin, 26. listopada 2021. 
 
     

Predsjednica  
Gradskog vijeća 
Enna Peroš, v.r. 

 
    Zapisnik vodila 
   Ana Bančić, v.r. 


