U skladu s Programom rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2021. godinu KLASA: 02105/20-01/65, URBROJ: 2163/01-03-02-20-3 od 10. prosinca 2020. godine predsjednik Gradskog
vijeća Grada Pazina podnosi
IZVJEŠTAJ
O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA
za 2020. 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 2020. godini brojilo 15 članova, a u sastavu Vijeća bili su: Miranda
Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Atilio Šujević /Hani Glavinić/, Marko Breščić, Darko Zidarić,
Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić – s liste Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske
stranke umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS); Željko
Legović, Ivica Franković i Anamarija Kurelić - s liste Hrvatske demokratske zajednice (HDZ); Boris
Demark /Tomislav Čubrić /, Suzana Jašić, Dean Velenderić - s liste Socijaldemokratske partije
Hrvatske (SDP); Valter Milohanić - s liste Grupe birača nositelja Valtera Milohanića.
Gradsko vijeće je 27. kolovoza 2020. umjesto vijećnice Hani Glavinć, čiji je mandat stavljen
u mirovanje, za člana Vijeća potvrdilo Atilia Šujevića iz Pazina, Camillo de Franceschi 2 neizabranog kandidata s liste Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke
umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), a 19. studenog
2020. Gradsko vijeće je potvrdilo prestanak mirovanja mandata vijećnika Borisa Demarka pa je
Tomislav Čubrić, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnim izborima, prestao obnašati dužnost
zamjenika vijećnika – Lista Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP).
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 2020. godinu.
2. Gradsko vijeće je u promatranom razdoblju održalo jedanaest (11) sjednica od čega
deset (10) radnih (šest redovnih, dvije izvanredne elektroničke sjednice i jedna sjednica održana
je putem video konferencije) i jedna (1) svečana (obilježavanje 77.-godišnjice Pazinskih odluka).
Izvanredne sjednice održane su sukladno uputama Ministarstva uprave u vezi održavanja
sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u posebnim
uvjetima, a sve radi poštivanja epidemioloških mjera u cilju prevencije širenja epidemije bolesti
COVID-19.
Na radnim sjednicama Gradsko vijeće je raspravilo 118 dokumenta (proračuna, odluka,
pravilnika, programa, izvještaja, rješenja, zaključaka…).

Gradsko vijeće je, uz Verifikaciju zapisnika s prethodne sjednice i Pitanja vijećnika na svojim
sjednicama raspravljalo i odlučivalo, kako slijedi:
31. sjednica Gradskog vijeća, održana 5. ožujka (redovna sjednica u prostorijama
Velike vijećnice): Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u
2019. godini; Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2019. godinu;
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za razdoblje od
2020. do 2023. godine; Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za
2020. godinu; Odluka o promjeni namjene javnog dobra; Odluka o priznanju prava vlasništva
Republici Hrvatskoj, Ministarstvo financija – Porezna uprava; Odluka o uređenju prometa na
području Grada Pazina; Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja
i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Pazina u 2019. godini; Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina;
Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina; Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Pazina i članovima radnih tijela Gradskog
vijeća Grada Pazina; Informacija po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za
2018. godinu.
32. sjednica Gradskog vijeća održana 31. ožujka (izvanredna – elektronička
sjednica): Informacija - Grad Pazin, kronologija događanja COVID 19; Odluka o dopuni Odluke o
komunalnoj naknadi; Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu; Odluka o dopuni Odluke
o davanju poslovnog prostora u zakup; Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade;
Odluka o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa; Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na
korištenje javnih površina; Odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju.
33. sjednica Gradskog vijeća održana 15. travnja (izvanredna – elektronička
sjednica): Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne
zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti
Petar u Šumi i Tinjan.
34. sjednica Gradskog vijeća održana 28. travnja (redovna – održana putem video
konferencije MS Teams): Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2019. godini;
Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade; Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina
za 2020. godinu; Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a) kulture, b)
socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta; Prve (I.) izmjene Programa građenja komunalne
infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu;
Prve (I.) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.
35. sjednica Gradskog vijeća održana 28. svibnja (redovna – dvorana Istra, Spomen
dom): Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2019. godinu; Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; Izvješće o korištenju proračunske
zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec travanj 2020. godine; Izvješće o izvršenju Programa
građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad
Pazin za 2019. godinu; Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2019. godinu; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina;
Odluke o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina
za srpanj-prosinac 2019. godine; Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2019. godinu.
36. sjednica Gradskog vijeća održana 2. srpnja (redovna – dvorana Istra, Spomen
dom): Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog
križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2019. godine; Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju
financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2019. godinu; Izvještaj o financijskom poslovanju i
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Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2019. godinu; Programsko izvješće o radu i
Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2019. godinu; Izvještaj o
ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2019.
godinu; Godišnji izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2019. godinu; Izvještaj o
radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2019. godinu; Izvještaj o radu Povjerenstva
za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine;
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika; Prijedlog Odluke o
davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin i Područnoj vatrogasnoj
zajednici Pazin; Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o.;
Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna
Grada Pazina Valteru Milohaniću, članu Gradskog vijeća Grada Pazina.
37. sjednica Gradskog vijeća održana 27. kolovoza (redovna – dvorana Istra,
Spomen dom): Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnice i
početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice; Prisega vijećnika; Izvještaj o izvršenju
financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2019. godinu; Financijski izvještaj Osnovne
škole Vladimira Nazora Pazin za 2019. godinu; Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za
2019. godinu; Prijedlog Odluke o promjeni naziva i sjedišta Muzeja Grada Pazina; Godišnje
izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2019. godinu s izvješćima: a) o
poslovanju komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan
u Gradu Pazinu za 2019. godinu i b) o poslovanju komunalne usluge parkiranja na uređenim
javnim površinama u Gradu Pazinu za 2019. godinu; Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog
društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2019. godinu; Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin
sport d.o.o. za 2019. godinu; Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce
Istre d.o.o. za 2019. godinu; Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020.
godinu; Odluka o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja uređenja platoa Spomen doma;
Odluka o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje procjene ugroženosti od požara Grada Pazina
i Plana zaštite od požara Grada Pazina; Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju
postrojbi civilne zaštite Grada Pazina; Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage
Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin; Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja radne
zone Ciburi – Heki; Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina.
38. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 13. rujna, u spomen na 77.-godišnjicu
Pazinskih odluka.
39. sjednica Gradskog vijeća održana 13. listopada (redovna – dvorana Istra,
Spomen dom): Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2019.
godinu; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (četvrte) Statuta Muzeja Grada
Pazina; Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Grada Pazina za 2021. godinu; Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana grada Pazina; Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina; Odluka o promjeni
namjene javnog dobra; Odluka o davanju jamstva za zaduživanje Pazin sportu d.o.o.; Odluka o
izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu; Zaključak o prodaji
nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca
porotnika Općinskog suda u Pazinu; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanjlipanj 2020. godine.
40. sjednica Gradskog vijeća održana 19. studenog (redovna – dvorana Istra,
Spomen dom): Odluka o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti
zamjenika vijećnika; Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2019./2020.; Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i
programa odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godinu
2019./2020.; Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2021. godini;

3

Proračun Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (I. čitanje); Odluka o
uspostavljanju suradnje između Grada Yeongwol, Južna Koreja i Grada Pazina; Odluka o stavljanju
izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin.
41. sjednica Gradskog vijeća održana 10. prosinca (redovna – dvorana Istra Spomen
dom): Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam; Odluka o izradi
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne; Odluka o donošenju Strategije i
plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina; Izvješće o provedbi Strategije razvoja
Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2019. godinu; Odluka o produljenju važenja Strategije
razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb i
zdravstvo Grada Pazina za 2019. godinu; Druge (II.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2020.
godinu; Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a)
kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta; Druge (II.) izmjene Programa građenja
komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za
2020. godinu; Druge (II.) izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu; Odluka o kupnji zemljišta za dogradnju Osnove škole Vladimira Nazora Pazin, Područne
škole Trviž; Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području
jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dječje igralište u ulici Saše Šantela“;
Proračun Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu; Odluka o izvršavanju
Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu; Program javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u
području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta; Program građenja komunalne
infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu; Program
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu; Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu
Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec prosinac 2020. te siječanj
2021. godine; 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 2021. godini; Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pazina za 2021. godinu;
Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2021. godinu.
U postupku utvrđivanja dnevnog reda sjednica Gradskog vijeća, a na prijedlog
predsjednika, dnevni red sjednica dopunjen je aktima kako slijedi: Izvješće Mandatnoverifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnice i Prisega vijećnika (razlog je zahtjev vijećnice za stavljanjem vijećničkog mandata u
mirovanje – Vijeće 27.8.2020.); Odluka o davanju jamstva za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. i
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu (razlog je što u
postupku kreditnog zaduženja Pazin sporta d.o.o. za projekt izgradnje sportskog igrališta, za što je
Vijeće dalo suglasnost 2.7.2020., Kreditni odbor Privredne banke Zagreb dodatno je zatražio
instrument osiguranja u obliku jamstva Grada Pazina, a prema Zakonu o proračunu Odluku o
davanju jamstva donosi Gradsko vijeće. Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna nadovezuje
se na Odluku o davanju jamstva, gdje je potrebno iskazati ukupan iznos obveza po danim jamstvima
i kao takva mora biti priložena uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za jamstvo prema Ministarstvu
financija - Vijeće 13.10.2020.); Odluka o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika (razlog je zahtjev vijećnika za prestankom mirovanja
vijećničkog mandata – Vijeće 19.11.2020.); Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina
tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021. godine
(razlog je pomoć poduzetnicima kojima se zbog nepovoljne epidemiološke situacije djelomično ili u
potpunosti zatvara djelatnost - Vijeće 10.12.2020.).
3. Opći akti Gradskog vijeća i radnih tijela za koje je utvrđena obveza njihove objave u
javnom glasilu objavljivani 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 112 akata.
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4. Promatrajući Program rada Gradskog vijeća za 2020. godinu s aspekta planirano/
realizirano, a zatim izvršeno i/ili započeto, a neplanirano navodimo:
5.1. Planirani, a nerealizirani poslovi:
Prema Programu rada za 2020. godinu Gradskom vijeću nisu dostavljeni:
1. 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;
2. Odluka o donošenju strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Grada Pazina – veći dio nekretnina nalazi se na području tzv. dvostruke izmjere, te još
nije izvršeno povezivanje zemljišnih knjiga i katastra. Tek po okončanju istoga, nakon
što se bude raspolagalo točnim podacima moći će se pristupiti finalnoj izradi. Strategija
je u pripremi i u planu je dostava na razmatranje Gradskom vijeću u drugoj polovini
2021. godine;
3. Procjena ugroženosti od požara za Grad Pazin i Plan zaštite od požara Grada Pazina –
dokumenti se usklađuju sa novonastalim uvjetima u odnosu na bazične dokumente iz
kraja 2015. godine. Budući da su krajem godine izrađeni Programi gospodarenja za sve
privatne šume na području Grada Pazina koji sadrže bitne podatke za usklađivanje
Procjene i Plana u području požara otvorenog prostora, isti će se ažurirati s novim
podacima početkom 2021. godine i proslijediti na daljnje postupanje
4. Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Grada
Pazina iz prethodnog razdoblja – Odluka je omaškom planirana u drugom polugodištu
Programa. Umjesto nje trebala je biti planirana Odluka o sukcesivnom planiranju
pokrića manjka Proračuna Grada Pazina u razdoblju 2021.-2023. godine. Budući da su
studenom 2020. godine već bili izvjesni prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te se
sukladno tome planirao suficit Proračuna Grada Pazina s kojim će se pokriti manjak iz
prethodnih razdoblja, nije bilo potrebno donositi navedenu Odluku.
5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Pazinka III - plan će se
izrađivati u skladu s potrebama razvoja zone, ovisno o interesu investitora;
5.2. Neplanirani, a realizirani poslovi:
1. Izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina;
2. Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina;
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća
Grada Pazina i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina;
4. Informacija - Grad Pazin, kronologija događanja COVID 19;
5. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi;
6. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu;
7. Odluka o dopuni Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup;
8. Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade;
9. Odluka o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa;
10. Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina;
11. Odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju;
12. Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne
zaštite na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav,
Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan;
13. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade;
14. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
15. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec travanj
2020. godine;
16. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
17. Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin i
Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin;
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18. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o.;
19. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna
Grada Pazina Valteru Milohaniću, članu Gradskog vijeća Grada Pazina;
20. Odluka o promjeni naziva i sjedišta Muzeja Grada Pazina;
21. Odluka o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja uređenja platoa Spomen doma;
22. Odluka o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje procjene ugroženosti od požara
Grada Pazina i Plana zaštite od požara Grada Pazina;
23. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada
Pazina;
24. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari
Pazin“ Pazin ;
25. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki;
26. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (četvrte) Statuta Muzeja Grada
Pazina;
27. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina;
28. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina;
29. Odluka o davanju jamstva za zaduživanje Pazin sportu d.o.o.;
30. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
31. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2021. godini;
32. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Yeongwol, Južna Koreja i Grada
Pazina;
33. Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin;
34. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne;
35. Odluka o donošenju Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada
Pazina;
36. Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020.
godine;
37. Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za 2019. godinu;
38. Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice
lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dječje igralište u ulici Saše Šantela“;
39. Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije
bolesti COVID-19 za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021. godine;
40. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnice i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice;
41. Prisega vijećnika;
42. Odluka o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti
zamjenika vijećnika;
43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u
Pazinu.
6. U izvještajnoj godini vijećnici su postavili i dobili odgovore na 21 pitanje (Marko Breščić
2, Suzana Jašić 14, Valter Milohanić 3, Dean Velenderić 1 i Valter Žgrablić 1). 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.
Odgovori nisu dostavljeni na šest vijećničkih pitanja, a Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno planiranje i graditeljstvo obvezao se na ispunjavanje svoje obveze u što kraćem roku.
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.
Na sjednicama Gradskog vijeća u prosjeku je prisustvovalo 13 (13,18) od 15 vijećnika.
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Sjednice
R.b.

1.
2.
3.
4.
*
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
*
13.
14.
15.

Ime i prezime

MIRANDA
KARANOVIĆ
DAVOR
SLOKOVIĆ
MATE
JURIĆ
ATILIO ŠUJEVIĆ
Hani Glavinić
MARKO
BREŠČIĆ
DARKO
ZIDARIĆ
VALTER
ŽGRABLIĆ
KLARITA
RADOŠ
MATIJAŠIĆ
ŽELJKO
LEGOVIĆ
IVICA
FRANKOVIĆ
ANAMARIJA
KURELIĆ
BORIS DEMARK
Tomislav Čubrić
SUZANA
JAŠIĆ
DEAN
VELENDERIĆ
VALTER
MILOHANIĆ

Nazočni

Odsutni

Radne

Svečane

Radne

Svečane

Radne
opravdavano

Radne
neopravdano

Svečane
opravdano

Svečane
neopravdano

10

1

10

-

-

-

1

-

10

1

10

1

-

-

-

-

10

1

10

1

-

-

-

-

4
6

1
-

4
3

1
-

3

-

-

-

10

1

10

-

-

-

1

-

10

1

10

-

-

-

1

-

10

1

10

1

-

-

-

-

10

1

10

1

-

-

-

-

10

1

8

1

2

-

-

-

10

1

9

1

1

-

1

-

10

1

8

-

2

-

1

-

2
8

1

2
6

-

1

1

1

-

10

1

9

-

1

-

1

-

10

1

10

-

-

-

1

-

10

1

9

-

1

-

1

-

* Na sjednici Gradskog vijeća 27. kolovoza 2020. došlo je do promjene u sastavu Vijeća,
tako da je umjesto vijećnice Hani Glavinić za vijećnika potvrđen Atilio Šujević, a na sjednici
Gradskog vijeća 19. studenog 2020. vijećniku Borisu Demarku potvrđen je prestanak mirovanja
mandata, pa je sukladno Zakonu o lokalnim izborima Tomislav Čubrić prestao obnašati dužnost
zamjenika vijećnika.
Poštujući epidemiološke mjere u cilju prevencije širenja epidemije bolesti COVID-19, na
sjednicama Gradskog vijeća koje su održavane u dvorani Istra u Spomen domu, vijećnicima (i
ostalima) bilo je omogućeno on line sudjelovanje ukoliko istoj nisu mogli fizički prisustvovati iz
epidemioloških razloga, pa su tako vijećnici Boris Demark i Valter Žgrablić na sjednici 19.
studenog 2020. sudjelovali on line putem aplikacije Microsoft Teams.
8. U skladu s člankom 15. Poslovnika Gradskog vijeća, pri Gradskom vijeću u 2020.
djelovali su:
1. Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), u sastavu: Ivica Franković,
Anamarija Kurelić i Željko Legović. Predsjednik Kluba je Ivica Franković.
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2. Klub vijećnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke
umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), u sastavu:
Atilio Šujević /Hani Glavinić/, Davor Sloković, Klarita Radoš Matijašić, Marko Breščić, Valter
Žgrablić, Mate Jurić, Miranda Karanović i Darko Zidarić. Predsjednik Kluba je Valter Žgrablić /Hani
Glavinić/.
3. Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), u sastavu: Dean
Velenderić, Suzana Jašić i Boris Demark /Tomislav Čubrić/. Predsjednik Kluba je Dean Velenderić.
III. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA
1. Radna tijela Gradskog vijeća, u okviru svojih ovlasti, razmatrala su prijedloge općih
akata, izvještaja, informacija, i druge materijale o kojima je Gradsko vijeće raspravljalo i
odlučivalo. O mišljenjima, stavovima i svojim zaključcima radna tijela su redovito izvještavala
Gradsko vijeće.
Sjednice radnih tijela održavane su sukladno uputama Ministarstva uprave uz poštivanje
epidemioloških mjera u cilju prevencije širenja epidemije bolesti COVID-19.
2. Radna tijela Gradskog vijeća - odbori i komisije održali su 39 sjednica na kojima se
raspravljalo o 120 različitih dokumenata (točkama dnevnoga reda), kako slijedi:
Red.
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odbor/Komisija

za statut, poslovnik i upravu
za gospodarstvo, financije i razvoj
za prostorno uređenje komunalne djelatnosti
i zaštitu okoliša
za društvene djelatnosti
za kulturu
međugradsku i međuopćinsku suradnju
za izbor i imenovanja
za priznanja i nagrade
mandatno-verifikaciona komisija
SVEUKUPNO:

održano
sjednica

točke
dnevnog reda

8
8
7

37
34
18

6
4
1
2
1
2
39

15
8
1
2
1
4
120

2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je osam sjednica (od čega je jedna
održana elektronički, a jedna on line putem aplikacije Microsoft Teams), s 37 točaka dnevnog reda i
to od nacrta do prijedloga i konačnog teksta akta, s time da je jedan akt iz isključive nadležnosti
Odbora - Utvrđivanje pročišćenog teksta Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada
Pazina.
Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih je
predložio predlagatelj. U raspravi su iznošena mišljenja i stavovi.
2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je osam sjednica (od čega je jedna
održana elektronički, a tri on line putem aplikacije Microsoft Teams) na kojima se raspravljao o 34
materijala, nacrta, prijedloga i konačnih tekstova financijskih dokumenata, izvještaja tvrtki u
su(vlasništvu) Grada i drugo.
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 u cilju pružanja
podrške i pomoći pazinskom gospodarstvu i potrebi poduzimanja svih zakonom dozvoljenih
mjera radi naplate potraživanja te povećanja proračunskih prihoda.
2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je
sedam sjednica (od čega je jedna održana elektronički, a dvije on line putem aplikacije Microsoft
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Teams) s 18 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 Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko
turističke zone Ravne, s time da se članak 10. Odluke mijenja i glasi:
„Članak 10.
U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi
propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:- Ministarstvo prostornog uređenja,
graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb,
- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne
zaštite Pazin, Odjel inspekcije, Trg Republike 1, Pula,
- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, Zagreb
- Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, Zagreb
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,
- Hrvatske šume d.o.o., UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, Buzet,
- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, Rijeka,
- Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula,
- Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula,
- HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, Vergerijeva 6, Pula,
- IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet,
- USLUGA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin,
- USLUGA ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin.
Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi
sudionici.“
2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je šest sjednica (od čega je jedna održana
elektronički, a jedna on line putem aplikacije Microsoft Teams) na kojima se raspravljalo o 15
materijala.
Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih je
predložio predlagatelj. U raspravi su iznošena mišljenja i stavovi iz djelatnosti brige o djeci
predškolske dobi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, sporta i drugo.
2.5. Odbor za kulturu održao je četiri sjednice (od čega je jedna održana elektronički) na
kojima se raspravljalo o 8 materijala.
Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih je
predložio predlagatelj. U raspravi su iznošena mišljenja, stavovi i prijedlozi iz područja djelatnosti
kulture, programa javnih potreba u području kulture i drugo.
2.6. Odbor za međugradsku i međuopćinsku suradnju održao je jednu sjednicu (on
line putem aplikacije Microsoft Teams) i prema Gradskom vijeću uputio, a Vijeće prihvatilo
prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Yeongwol, Južna Koreja i Grada Pazina.
2.7. Komisija za izbor i imenovanja sastala se dva puta.
Komisija je raspravila a Gradsko vijeće prihvatilo: Odluku o imenovanju Stručnog tima za
usklađivanje procjene ugroženosti od požara Grada Pazina i Plana zaštite od požara Grada Pazina
(Serđo Šilić, zapovjednik JVP Pazin, dipl ing. sigurnosti, voditelj; Bruno Aničić, zamjenik
zapovjednika JVP Pazin, dipl ing. sigurnosti, član; Boris Černeha, rukovoditelj Odjela za ekologiju
Uprave šuma Podružnica Buzet, dipl. ing. šumarstva, član; Vjekoslav Valenta, profesionalni
vatrogasac u JVP Pazin, ing. sigurnosti, član) i Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje
sudaca porotnika Općinskog suda u Pazinu (1. Slavica Balde, 2. Serđo Bravar, 3. Miran Buretić, 4.
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Mirjam Ferenčić-Banko, 5. Božo Jurman, 6. Iva Karlović Srdoč, 7. Erika Komin, 8. Galiano Labinjan,
9. Marina Mališa Jedrejčić, 10. Danijela Milohanić, 11. Dina Rafaelić i 12. Marino Šerman).
2.8. Komisija za priznanja i nagrade održala je jednu sjednicu. 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:
Povelja Grada Pazina Lucijanu Ujčiću kao znak priznanja za četrdesetgodišnji predani
volonterski angažman i postignute rezultate na razvoju i promociji boćanja na lokalnoj,
regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, kojima je pridonio promociji Grada Pazina,
Boćarskog kluba Pazin, drugih pazinskih sportskih klubova i sportaša.
Zahvalnica Grada Pazina Obrtu za proizvodnju kolača i torti ANTICA, iz Pazina, Lindarski
križ 98D, u vlasništvu Alide Vadanjel, kao znak priznanja za poseban doprinos u realizaciji zaštite
'Pazinskog cukerančića' kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske te promociji
istog u zemlji i inozemstvu te kao znak priznanja za društveni angažman i aktivnost na više
područja kojima se promiču ugled i interesi Grada Pazina.
Gradsko vijeće prihvatilo je sve prijedloge, a priznanja su uručena dobitnicima na
prigodnoj svečanosti povodom Dana Grada Pazina.
2.9. Mandatno-verifikaciona komisija održala je dvije sjednice na kojima je nakon
utvrđenih činjenica prema Vijeću uputila prijedlog Odluke o mirovanju vijećničkog mandata (Hani
Glavinić) i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika (Atilio Šujević) te prijedlog
Odluke o prestanku mirovanja mandata vijećnika (Boris Demark) i prestanku obnašanja dužnosti
zamjenika vijećnika (Tomislav Čubrić).
3. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo potrebe za sazivanjem Komisije za predstavke i
pritužbe, ni Komisije za promet.
IV. GRADSKO 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 predstavnici talijanske nacionalne manjine. Predstavnica talijanske
nacionalne manjine, Gracijela Paulović, prisustvovala je u radu sedam od deset radnih sjednica
Gradskog vijeća.
V. GRADSKO VIJEĆE I GRADSKI SAVJET MLADIH
Vijeće je raspravilo Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu i
konstatiralo da je Savjet mladih realizirao niz aktivnosti i ostvario vrlo pohvalne rezultate.
Savjet mladih Grada Pazina održavao je redovite sastanke s predsjednikom Gradskog
vijeća i gradonačelnikom Grada Pazina.
Od aktivnosti Savjeta ističemo: organizacija i sudjelovanje na Danu mladih Istarske
županije u Poreču; realizacija projekta Pazin izvan zidova, kojeg je proveo Centar za mlade Alarm;
sudjelovanje na brojnim on line edukacijama; sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća, radnih
tijela i uključivanje u pojedine gradske projekte poput Pazi(n) proračuna!; sudjelovanje u
aktivnosti Vox mini populi povodom obilježavanja Dječjeg tjedna; sudjelovanje na projektima
Europe Goes Local, „Pazi(n) mladi!: jačanje dijaloga između mladih i donositelja odluka na
lokalnoj razini“ i Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji.
Rad Savjeta mladih prepoznat je i na nacionalnoj razini, pa je u Godišnjem izvješću o radu
savjeta mladih za 2019. godinu, od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade,
Savjet mladih Grada Pazina istaknut kao primjer dobre prakse. Detaljniji pregled aktivnosti
Gradskog savjeta mladih daje se u godišnjem izvještaju o radu samog Savjeta.
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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 jedna svečana sjednica) i Veljko Brajković (jedna radna i jedna svečana sjednice).
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. Pročelnica Ureda, prisustvovala 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 i 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, usprkos preprekama i
problemima koje je uzrokovala pandemija COVID-19, uspješno obavili svoje zadaće prema godišnjim
programima rada Gradskog vijeća, gradskim općim aktima i propisima o čemu govore podaci o broju
održanih sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela, te broju točaka odnosno materijala o kojima su ta
tijela raspravljala i odlučivala odnosno davala svoja mišljenja.
KLASA: 021-05/21-01/11
URBROJ: 2163/01-03-01-21-2
Pazin, 5. ožujka 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.
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