
Z A P I S N I K 

 

42. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 18. veljače 2021. godine u dvorani Istra u 

Spomen domu s početkom u 18:00 sati. 

 

Prisutni vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Atilio Šujević, Marko 

Breščić, Darko Zidarić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Željko Legović, 

Anamarija Kurelić – HDZ; Boris Demark, Dean Velenderić – SDP i Valter Milohanić - LISTA 

GRUPE BIRAČA (u rad sjednice uključio se naknadno). 

 Odsutni vijećnici (opravdano): Ivica Franković – HDZ i Suzana Jašić SDP. 

 

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

Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Martina Brajković Mrak, pročelnica Ureda Grada, 

Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Nevija Srdoč, 

pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za 

komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju 

reviziju, Serđo Šilić, zapovjednik i Đeni Baćac računovođa Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Vesna 

Rusijan, , ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Neva Ljuština predsjednica i  Lucija Jedrejčić, 

članica Savjeta mladih Grada Pazina, Gracijela Paulović, predstavnica talijanske nacionalne manjine u 

Gradu Pazinu, Petra Jeromela, viša stručna suradnica za pravne poslove i ljudske resurse i Dejzi 

Miljavac, stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol pri Uredu Grada.  

U radu sjednice on line putem aplikacije Microsoft Teams sudjeluje Sandra Jakopec, 

direktorica tvrtke APE d.o.o. Zagreb. 

 

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

izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 12, što znači da postoji 

potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, otvara rad sjednice i raspravu po predloženom redu.  

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

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ utvrđuje 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone 

Bravari; 

4. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2020. 

godini; 

5. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2020. godinu; 

6. Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2021. godinu; 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» 

Pazin; 

8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika 

o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin; 

9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 

2021. do 2027. godine; 

10. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu; 

11. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina; 

12. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina; 

13. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2020. godinu; 

14. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 

2021. godinu; 

15. Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 

2020. godini; 

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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16. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Kolektor 

fekalne kanalizacije „Stari Pazin“; 

17. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja 

epidemije bolesti COVID-19 za mjesec veljaču 2021. godine. 

 

 

Ad – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 41. sjednice Gradskog vijeća od 10. 

prosinca 2020. godine. 

Od 12 nazočnih  vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 41. 

sjednice Gradskog vijeća od 10. prosinca 2020. godine.  

- Prilog: 1. 

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika.  

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

  

 Marko Breščić navodi kao će do kraja sjednice dostaviti tri pitanja koja ima te ista upućuje 

usmeno  (citirano);   

 „1. Pitanje: Vezano uz stanje u bivšoj Istraplastici. Na sjednici Odbora za gospodarstvo 15.2. 

sa novostima nas je upoznao g. Ivan Guštin, naime, kao što znamo, tvrtci koja je tamo taj otpad 

skladištila, oduzeta je dozvola za skladištenje otpada te im je naloženo da se taj otpad ukloni sa 

navedene lokacije. Umjesto toga, neki dan, tvrtka je taj otpad krenula premještati u prostore koje je 

donedavno koristio Overseas express.  

Poznato nam je kako je inspektorat izašao na lice mjesta te se nešto trebalo desiti u 

međuvremenu od zadnje sjednice Odbora do današnje sjednice Gradskog vijeća. Stoga molim ako nam 

možete prenijeti ako imate više saznanja o tome što se tamo dešava te što Grad radi po tom pitanju da 

se taj otpad ukloni sa područja Grada Pazina.  

Pitanje upućujem Gradonačelniku ako ima informacije ili pročelniku Elvisu Klimanu. 

2. Pitanje: Čišćenje lokacije na ulazu u Grad Pazin (preko puta Plodina). Mnogo građana se 

požalilo na otpad koji se nalazi uz prometnicu preko puta Plodina. Mislim da bi se sa vrlo malo 

sredstava moglo riješiti nezadovoljstvo mnogih građana.  

Smatram da Grad Pazin zavrjeđuje puno ljepši ulaz. 

Pitanje upućujem pročelniku Elvisu Klimanu.  

3. Pitanje: Postavljanje rasvjetnog tijela na lokaciji Podberam. 

Na Vijeću sam već postavljao pitanje vezano uz postavljanje rasvjetnog tijela kod pješačkog 

prijelaza ponajprije zbog sigurnosti pješaka.“ 

 

 Boris Demark (citirano): 

„1. Zašto zgrada gradske uprave, na adresi Družbe sv. Ćirila i Metoda 10 nije u programu 

energetske obnove i kada će započeti radovi na njenom uređenju, te hoće li se pritom ovoj 

reprezentativnoj zgradi vratiti „stari sjaj" na način da se izgledom fasada zgrade približi svom 

izvornom obliku kojeg možemo vidjeti na „starim razglednicama? 

Obrazloženje: 

Krovište zgrade obnovljeno je osamdesetih godina prošlog stoljeća. Fasada je oronula i 

potreban je temeljiti zahvat, između ostalog i učinkovite energetske obnove. Pored toga, vidljivi su i 

brojni nedostaci i oštećenja, kako na oplošju zgrade, tako i u unutarnjim prostorima. Tko će preuzeti 

odgovornost, ukoliko zbog neispravnih električnih instalacija nastupe veća i teža oštećenja, a samim 

time i dodatni materijalni troškovi? 

Pitanje je upućeno Gradonačelniku Renatu Krulčiću. 

Odgovor se traži u pisanom obliku i roku utvrđenom člankom 84. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Pazina.“ 

- pitanje proslijeđeno Uredu Grada. 

 „2. Broj zaposlenih u proizvodnim zanimanjima u stalnom je padu (gašenje radnih mjesta u 

bivšoj Pazinki). Pazin je proteklih godina (i decenija) ostao bez brojnih industrijskih poduzeća poput 
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Pazinke, Purisa, Istraplastike, da spomenemo samo one najveće i najznačajnije, koje su, uzgred rečeno 

„hranile" tisuće obitelji i predstavljale socijalnu sigurnost za velik broj građana Grada Pazina.  

Što danas Grad poduzima na privlačenju proizvodnih investicija kojima bi se bi zapošljavalo 

kvalificirane mlade stručnjake, ali i ostale radnike? Koliko u strukturi nezaposlenih čine mladi stručni 

kadrovi.? 

Obrazloženje: 

Kapitalni projekti Grada Pazina, poput izgradnje Doma za starije osobe, pored sredstava 

potrebnih za izgradnju i opremanje zahtijevati će i značajna sredstva koja će biti nužna za redovni rad 

ustanove, osiguranje plaća za velik broj novozaposlenih radnika, kao i za druge materijalne troškove 

nužne za svakodnevno poslovanje Doma. Pored toga, s obzirom na ekonomsku cijenu dugotrajnog 

smještaja u jednoj takvoj ustanovi, koji se približavaju iznosu od 1.000 eura mjesečno po osobi, biti će 

potrebno planirati i dodatna sredstva u okviru socijalnog programa Grada Pazina, kojima bi se 

subvencioniralo plaćanje troškova smještaja u Dom za naše starije sugrađane. Sve ovo biti će moguće 

samo ako se povećaju izvorni prihodi Grada, odnosno povećaju gospodarske aktivnosti na području 

Grada. 

Pitanje je upućeno pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun mr. sc. 

Maja Stranić Grah. 

Odgovor se traži u pisanom obliku i roku utvrđenom člankom 84. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Pazina.“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun. 

 „3. Kad će se početi rješavati spojna cesta na Vranici da bi se olakšalo promet, kruženje kroz 

dvije tri ulice da bi se došlo do odredišta, a isto tako rasteretio promet prema ambulanti Lovrinić? 

Obrazloženje: 

Sporno je cca 100 četvornih metara privatnog zemljišta. Imovinsko-pravni odnosi rješavaju se 

već 20 godina. Je li to nerješiv problem? 

Pitanje je upućeno pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo Elvisu Klimanu. 

Odgovor se traži u pisanom obliku i roku utvrđenom člankom 84. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Pazina.“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

 

U 18:10 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik 

Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika. 

 

 Elvis Kliman po pitanju otpada u krugu i halama bivše tvornice Istraplastika na lokaciji 

Dubravica (Marko Breščić) odgovara kako se u zadnje vrijeme dosta na ovo pitanje odgovara  putem 

medija i na upite građana. Navodi kako Grad Pazin čini sve što može da se taj problem riješi te je od 

početka uključen u rješavanje istog. Po saznanju o pojavnosti većih količina otpada i građevinske 

havarije na toj lokaciji napravljen je uviđaj te su u okviru nadležnosti i ovlaštenja poduzete sve radnje. 

Naročito se pritom alarmiralo sve nadležne inspekcijske službe, odnosno cjelokupan državni 

inspektorat (građevinska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, sanitarna inspekcija). Na tome se nije 

stalo, već se, uvjetno rečeno, vršio i vrši pritisak na pravnu osobu koja posluje na toj lokaciji i 

predstavnike pravne osobe ovlaštene za zastupanje da se problem s otpadom riješi, a rezultat čega je 

da se od njih dobilo određena obećanja. Tako je u mjesecu kolovozu 2020. godine dobiveno obećanje 

da će taj otpad biti alociran u roku od šest mjeseci.  

 Dalje navodi kako su se paralelno odvijali inspekcijski nadzori, a poduzimale su se i sve 

preventivne mjere od strane Grada u dijelu deratizacije i dezinsekcije kako bi se suzbila pojavnost 

žohara u ulici Dubravica i okolnim ulicama. Ističe kako je zadnje zatraženo od odgovornih osoba  

bezuvjetno, beskompromisno postupanje da se otpad ukloni te je zatražen fiksni rok do kada će to biti 

učinjeno. Također, poduzete su i sve preliminarne radnje za pokretanje pravnih poslova, kako protiv 

trgovačkog društva, tako i protiv odgovornih osoba u trgovačkom društvu. Isto tako, zatražena su 

rješenje i zapisnici inspekcija koje su tamo uredovale u veljači ove godine, a koje su im dale rok za 

premještanje otpada od 60 dana, odnosno do 1.4.2021. godine. 

Zatim navodi kako se iskreno nadaju da će se rokovi ispoštovati i da će se otpad ukloniti. 

Ističe kako trenutno malo nemir među ljude unosi činjenica da su prema nekoj svojoj diskrecijskoj 
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ocjeni iz trgovačkog društva mislili da je bolje da se taj otpad spremi u praznu halu na toj lokaciji, na 

što se odmah reagiralo, izvršilo nadzor i alarmiralo sve nadležne inspekcije. Zatraženo je također 

odmah i očitovanje od odgovornih osoba trgovačkog društva, koji u svom odgovoru navode kako za to 

nemaju nikakvih dozvola, no da su to napravili po svom nahođenju smatrajući da je tako bolje.   

Zaključuje kako se vodi računa o obvezama Grada, te o situaciji koja je tamo pa se tako 

kontaktiralo i Ministarstvo zaštite okoliša, Državni inspektorat, te će se beskompromisno činiti i dalje 

sve da se taj otpad makne kako bi se osigurala kvaliteta i zdravlje ljudi, kao i zaštitila priroda i okoliš 

na toj lokaciji. U sve je od početka uključen i Gradonačelnik pa ga  poziva da se nadoveže na odgovor 

ako je nešto propušteno.  

Za površinu preko puta Plodina (Marko Breščić) odgovara kako se tamo nekoliko puta izvršilo 

čišćenje odbačenog otpada, a već narednih dana će se napraviti putem komunalnog redarstva izvid i 

staviti pod povećani nadzor lokacija s ciljem da se utvrdi izvorište i eliminira nastanak otpada.  

Po pitanju rasvjetnog tijela u Podbermu (Marko Breščić) odgovara kako je rečeno da će se 

rasvjetno tijelo postaviti. Ono je postavljeno 20 metara naprijed, pojašnjava, jednostavno iz razloga što 

su Mjesni odbor Beram i tamošnji stanovnici tako tražili. Rasvjetno tijelo je u postupku nabavke te će 

biti montirano u najkraćem roku.  

Za spojnu cestu Vranica (Boris Demark) odgovara kako su na toj lokaciji problemi imovinsko  

- pravnih odnosa. Stoga se godinama iznos predviđen za radove provlači kroz Proračun, no dok se ti 

imovinsko – pravni odnosi ne razriješe ne može se ništa učiniti.   

 

 Maja Stranić Grah vezano za stanje gospodarstva u Gradu Pazinu i pitanje što Grad radi za 

poduzetnike na području Grada Pazina (Boris Demark) odgovara kako se je od 2009. godine do konca 

2019. godine broj trgovačkih društava na području Grada Pazina povećao za 22,8%, a također je rasla 

ostvarena dobit u trgovačkim društvima za čak 25%. Rasla je i prosječna neto plaća za skoro 25%. 

Navodi i kako su podaci o nezaposlenosti povoljni, pa je tako od 2009. godine, kada je bilo 327 osoba 

na Zavodu za zapošljavanje, sada u 2019. godini bilo 126 osoba nezaposlenih.  Tijekom 2020. godine, 

zbog koronavirusa, situacija se malo pogoršala te je koncem prošle godine na Zavodu za zapošljavanje 

bilo 178 osoba.  

 Dalje navodi kako je tijekom tih deset godina Grad poduzetnicima s područja Grada Pazina 

dao 2,9 milijuna kuna „de minimis“ potpora kroz mjere poticanja gospodarstva na gradskom području. 

Konkretno, kroz to se poduzetnike koji su investirali na području Grada Pazina oslobodilo dijela 

komunalnog doprinosa, subvencioniralo se kamate na poduzetničke kredite, davalo se potpore 

novoosnovanim trgovačkim društvima i obrtima, a davane su i potpore obrtnicima za polaganje 

stručnih ispita i slične mjere kako bi poduzetnici s područja Grada Pazina bili konkurentni na tržištu.  

 Također, paralelno se ulagalo u infrastrukturu u poduzetničkim zonama te je tako u najvećoj 

poduzetničkoj zoni, koja ima preko deset poduzetnika, uloženo u zadnjih deset godina preko 11 

milijuna kuna.  

 Zaključuje kako je sada aktualna kreditna linija „Poduzetnik 2020.“ koje je Grad Pazin, 

zajedno sa Istarskom županijom i ostalim gradovima potpisnik, kojom se sufinanciraju kamatne stope 

na poduzetničke kredite, investicijske kredite i kredite za obrtna sredstva. Smatra kako je posebno 

važno u tom dijelu sufinanciranje za obrtna sredstva, s obzirom da su poduzetnici sada u problemima 

sa likvidnošću. Kreditni potencijal samo za Grad Pazin iz te kreditne linije je 25 milijuna kuna, a u 

konačnici poduzetnici imaju 0,5 do 1,00 % sufinanciranje kamatne stope na spomenuto, od čega Grad 

sufinancira do 1,00% one tržišne stope koju banka daje. Sve banke su uključene koje posluju na 

području županije, a do sada je dodijeljeno 17 takvih kredita za poduzetnike na području Grada Pazina 

te je još na raspolaganju nešto više od 13 milijuna kuna.  

 Za strukturu nezaposlenih mladih u broju nezaposlenih, navodi kako nema te podatke te će na 

taj dio odgovoriti pismeno.    

 

 Renato Krulčić u uvodu se nadovezuje na odgovor pročelnika Klimana po pitanju otpada na 

prostoru bivše Istraplastike (Marko Breščić). Navodi kako je spomenuto beskompromisno postupanje 

Grada Pazina u nakani i namjeri da se sa područja bivše Istraplastike otpad zbrine te navodi da je 

važno naglasiti da to mora biti na isključivo legalan način kako bi se zaštitilo Pazin i spriječilo da se 

na nekom drugom području naprave problemi s istim otpadom i napravi još i veća šteta. Rezimira i 

kako je pročelnik spomenuo sve aktivnosti, a kada je bilo riječi o pravnim lijekovima koji će se 
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poduzeti, pojašnjava da se govori o kaznenoj prijavi prema tvrtkama i odgovornim osobama unutar 

tvrtki, s obzirom da je u mjesecu kolovozu 2020. godine na sastanku u gradskoj upravi sa vlasnikom i 

prokuristom bilo obećano da će sav otpad s te lokacije biti u roku od šest mjeseci pravilno zbrinut. 

Ističe da taj rok ističe krajem veljače, i ukoliko to ne bude, pokrenuti će se pravni lijekovi koji su 

spomenuti.   

Bez obzira na to, paralelno je upućen jedan dopis prema tvrtki i vlasnicima kojim je zatraženo 

očitovanje o modelu, načinu  i rokovima u kojem planiraju obaviti posao zbrinjavanja otpada. Grad se 

također, obratio Ministarstvu zaštite okoliša, te je za utorak u 10:30 sati zakazan sastanak u 

Ministarstvu gdje će se vidjeti zajedno s njima koje su obveze Grada i koje su mogućnosti JLS da 

sudjeluje u rješavanju ovog gorućeg problema koji bi mogao eskalirati porastom temperatura. 

Zaključuje da shodno svemu, od 1.travnja više neće biti mjesta za odlaganje, te će se država i 

grad uključiti u rješavanje tog problema, i to direktno kroz konkretne akcije, a ne samo kroz 

inspekcijske nadzore.    

 U nastavku se nadovezuje na pitanje zapošljavanja i zaposlenosti na području Grada Pazina 

(Boris Demark). Navodi kako se može govoriti jako puno o razvoju gospodarstva na području Grada 

Pazina, što je vidljivo iz podataka i činjenice da je Grad partner gospodarskim subjektima gdje se puno 

ulaže u infrastrukturu i direktne potpore, što ujedno znači da se institucionalno i vaninstitucionalno 

potpomaže gospodarstvenike. Postoji cijeli niz novih investicija u najavi, veliki broj izgrađenih 

postrojenja, čak i u poslovnoj zoni Pazinka gdje je velika gospodarska aktivnost, nema preko 1400 

zaposlenih kako nekada, no ima veliki broj poduzetnika koji rade punim kapacitetom i svi prostori 

bivše tvornice Pazinka, osim dijela koji se odnosi na Ekooperativu, su u funkciji, a upravo u krugu 

Pazinke su najavljene nove investicije.  

 Dalje navodi kako je vijećnik prof. Demark dobro istaknuo kako trebaju prihodi za osigurati 

nadstandard koji će omogućiti ljudima da dođu u budući dom za starije na način da imaju kvalitetan 

održiv cjenovni pristup koji će moći budući korisnici plaćati. U tom kontekstu, da bi se to postiglo na 

koordinaciji gradonačelnika i načelnika dogovoreno je da će sve općine, zajedno s Gradom Pazinom 

sudjelovati u subvencioniranoj cijeni za korisnika. Po tom pitanju razgovara se i sa Županijom te 

nadležnim Ministarstvom s ciljem da se stvori jedan jedinstven model sufinanciranja, na način da nisu 

samo JLS na čijem se području nalaze domovi za starije u obvezi sufinancirati smještaj. Ako se djeluje 

kao županija i regija kao jedna cjelina, smatra da je onda obveza svih gradova i općina jedne županije 

da sudjeluju u subvencioniranju smještaja. Kada se upisuju ljudi u dom ne piše iz koje su općine i 

grada, već se navode kao građani RH. Stoga svi građani RH moraju imati ista prava, neovisno da li su 

domovi državni, županijski ili  gradski.  

 Da bi se osigurao i taj minimum, navodi kako je potrebno vratiti se malo i unatrag, odnosno 

gledati porezne prihode Grda Pazina danas i porezne prihode Grada Pazina iz 2009. godine.  U svakoj 

vladi kroz to vrijeme, bez obzira koje boje ili svjetonazora bile, kad god se radilo neke mjere štednje i 

rasterećenje građana, uvijek se to radilo kroz porez na dohodak koji je izvorni prihod JLS. Usporedbe 

radi, navodi kako su sa manjom zaposlenošću i sa manjim brojem radnih mjesta u većoj krizi 2008. 

godine u Gradu Pazinu bili veći porezni prihodi nego su to danas. Građani danas imaju veće plaće, 

porezno su rasterećeniji i porez na dohodak iz osnovnog dijela plaće nije pravilo, nego iznimka jer 

preko 60% zaposlenih ljudi u RH ne plaća porez na dohodak. Svemu tome su pridonijele izmjene 

Zakona o financiranju lokalne samouprave koje su mijenjale neoporezivi dio plaće na štetu JLS, a tu 

su sada i ustavno upitna rasterećenja. Kao legalist, Grad poštuje zakone i prilagođava se zakonskim 

okvirima te se Proračun prilagođava u skladu sa ovakvim stanjem.  

 Po pitanju obnove zgrade gradske uprave (Boris Demark) navodi kako je zgrada vjerojatno 

bila ljepša kada je izgrađena nego li danas, no i ističe kako zgrada nije od danas takva kakva je i 

zadnjih par godina, već je nagrizena „zubom“ vremena zbog nebrige puno ranije. Sadašnja gradska 

uprava išla je u sistematično rješavanje kompletne zgrade. Najprije se htjelo urediti fasadu jer je to 

najvidljivije, no tražeći mišljenje struke vidjelo se da su temelji zgrade narušene statike te da je 

potrebno uložiti 600 tisuća kuna u injektiranje temelja kako bi se spriječilo daljnje propadanje zgrade. 

Potom treba riješiti i oborinsku odvodnju koja trenutno potkopava temelje. Nakon toga, utvrđeno je da 

kada se zgrada učvrsti na temeljima, da će trebati mijenjati međukatnu konstrukciju koja je drvena, 

posebno na lijevoj strani kako bi se spriječilo ponovno propadanje. Kada se sve to stavilo na papir i 

dobilo suglasnost Konzervatorskog odjela, došlo se do iznosa od 3,5 milijuna kuna potrebnih za 

radove sanacije na zgradi koja je sad i dijelom u vlasništvu Porezne uprave.  
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Zaključuje kako će se ta sredstva osigurati kroz povećanje pričuve te Grad Pazin kreće u 

obnovu zgrade. Podsjeća ujedno vijećnika Demarka, koji je postavio potanje, kako je upravo on bio 

pročelnik odjela u Gradu koji je brinuo dugi niz godina o toj zgradi, a današnja gradska uprava je ipak 

uspjela doći do spomenute faze prema obnovi, te ako je netko mislio postaviti pitanje ne bi mogao 

odabrati bolje.   

 

S obzirom da nema daljnjih pitanja, predsjednik Vijeća zaključuje točku dnevnog reda. 

- Prilog: 2. 

 

Ad – 3. 

Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone 

Bravari obrazlaže Sandra Jakopec ( po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako se radi o zoni južno od samog naselja Bravari, za koju se pozitivno očitovalo 

devet nadležnih tijela, te je od 19. studenog do 15. prosinca 2020. godine održana java rasprava gdje 

nisu zaprimljene primjedbe građana, već samo četiri očitovanja koja su prihvaćena. Dalje ukratko 

navodi kako se radi o vrlo malom Planu koji je podijeljen u dvije zone. Prvu, sjeverno gdje je 

centralna građevina te južni dio gdje su smještajne građevine i infrastruktura s trafostanicom, 

prometnicom i parkiralištem. Unutar te zone T2 planirano su južno objekti s maksimalno 12 postelja, a 

sjeverno maksimalno 60. Prema Županijskom Planu i normativu, pojašnjava, kako bi to bilo od prilike 

za 10 vila, a sukladno Prostornom planu 30% mora biti zelenih površina.     

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. veljače 2021. i Odbor za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 16. veljače 2021. razmatrali su prijedlog 

Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari, te predlažu 

Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Dean Velenderić navodi kako ima pitanje za pročelnika Klimana. Pojašnjava kako je većini 

poznato kako se radi o privatnom naručitelju Urbanističkog plana, pa ga zanima ako se može znati ime 

i prezime s obzirom da se pretpostavlja da će to biti i osoba koja će investirati na tom području.  

 

Elvis Kliman odgovara kako su u svim takvim izmjenama inicijatori i investitori UP-a fizičke 

osobe te pojašnjava kako su u materijalima ugovori gdje ugovaratelj fizička osoba preuzima sve 

obveze i tamo je dostupno ime i prezime.  

 

Predsjednik Vijeća navodi kao se vlasnik/investitor UP-a može pronaći u materijalima uz ovu 

točku koje su vijećnici dobili prije sjednice.  

 

S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i 

daje na glasovanje pprijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko 

turističke zone Bravari u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U KU  

o donošenju Urbanističkog plana uređenja  

ugostiteljsko turističke zone Bravari  

- Prilog: 3. 

 

Ad – 4. 

Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2020. godini. 

Serđo Šilić obrazlaže Izvještaj o radu JVP (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika)  

Navodi kako je u 2020. godini JVP Pazin zabilježila 201 intervenciju, što je smanjenje od 15% 

u odnosu na godinu ranije, a koje su se odvijale pretežito na području Grada Pazina (129), te u 

Općinama Pazinštine: Cerovlje (14), Karojba (5), Lupoglav (12), Motovun (13), Sv. Petar u Šumi (5), 

Tinjan (13) i Gračišće (7).  
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Po vrstama intervencija, 12 intervencija bilo je na gašenju požara na građevinama, isto kao  

2019. godine. Izgorjela površina otvorenog prostora u 2020. godini iznosila je 21,08 ha u 48 

intervencija, što je povećanje od 4,35%, s obzirom da je u 2019. godini bilo 46 intervencija na gašenju 

požara otvorenog prostora, a bilo je opožareno 9,72 ha. Zabilježene su i 4 intervencije gašenja požara 

na prometnim sredstvima (2019. godine - 6) i 65 ostalih intervencija (2019. godine – 79 ) te 69 

tehničkih intervencija (2019. godine - 79),  

 Dalje navodi kako je u intervencijama 7 civilnih osoba teže ozlijeđeno (2019. godine - 3), 4 

civilne osobe smrtno su stradale (2019. godine - 2), a jedna civilna osoba lakše ozlijeđena (2019. 

godine 5). Izražava ipak zadovoljstvo što među vatrogascima koji su sudjelovali na intervencijama nije 

bilo ozlijeđenih.  

 Pored navedenog, članovi JVP Pazin pružali su pomoć pri prijevozu osoba od mjesta 

prebivališta do saniteta, četvorica vatrogasaca sudjelovali su u obuci desantiranja iz helikoptera na 

aerodromu u Medulinu. Također JVP Pazin sudjelovao je u pripremi dominacijskog prostora za vozila 

saniteta, pomagali su djelatnicima Policijske postaje Pazin u kontroli propusnica, obavljan je transport 

zaštitne opreme za potrebe Doma za odrasle osobe Motovun, Centra za socijalnu skrb Pazin, Doma za 

starije osobe Jelovci i Caritas Porečko Pulske biskupije. Također, prevoženi su uzorci brisova sa 

Drive-in testiranja na Covid-19 iz Doma zdravlja Pazin u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, 

a na temelju zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika republike Hrvatske prva grupa vatrogasaca 

JVP Pazin upućena je na poslove pretrage i spašavanja na potresom pogođeno područje (Petrinja).   

 

Đeni Baćac obrazlaže financijski dio Izvještaja (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako su u 2020. godini usvojene dvije izmjene Financijskog plana koji je financiran 

kroz dva programa (financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje vatrogastva iznad 

minimalnog standarda).   

Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda 

za zaposlene te materijalne i financijske rashode u iznosu od 3.568.762,00 kn. Navedena 

decentralizirana sredstva koristila su se prema utvrđenoj namjeni u omjeru 90% za rashode za 

zaposlene, a 10% za materijale i financijske rashode. 

Dalje navodi kako se drugi dio Programa odnosio na sredstva potrebna za financiranje rashoda 

za zaposlene JVP Pazin (iznad minimalnog standarda) koja osiguravaju osnivači JVP Pazin shodno 

udjelu prema Sporazumu o osnivanju. Sredstva potrebna za financiranje rashoda poslovanja iznad 

minimalnog standarda, te rashodi nefinancijske imovine osiguravaju se iz vlastitih prihoda, prihoda za 

posebne namjene i donacija. 

Zaključuje kako u 2020. godini zbog trenutne situacije, osim tekućih godišnjih rashoda i 

ulaganja od 3.700, 00 kn, drugih ulaganja nije bilo, a navodi i kako JVP Pazin ne prenosi nikakva 

potraživanja.  

 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 15. veljače 2021. razmatrao je Izvještaj o 

radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2020. godini, te predlaže Vijeću da 

istog prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o radu i 

financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2020. godini. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 

2020. godini Broj: 3-1/2021 od 18. siječnja 2021. godine. 

- Prilog: 4. 
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Ad – 5. 

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2020. godinu obrazlaže Neva Ljuština (po 

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako su tijekom 2020. godine članovi i zamjenici Savjeta mladih sudjelovali na 

ukupno 10 aktivnosti vezanih uz umrežavanje i osposobljavanje članova, kojih je najviše bilo na 

lokalnoj i nacionalnoj razini.  Također, sudjelovali su i u radu gradskih tijela, jačali su rad s mladima 

na lokalnoj razini kroz razne projekte, a surađivali su i s ostalim udrugama.  

Najistaknutije aktivnosti bile su sudjelovanje na Danu mladih Istarske županije u Poreču, a 

Grad Pazin podržao je tu manifestaciju izdvajanjem 2.000,00 kuna u svrhu sufinanciranja konferencije 

i popratnih sadržaja. Predloženo je da ove godine Dan mladih Istarske županije bude u Pazinu.  

Dalje navodi kako sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u Dubrovniku nije 

bilo moguće iz epidemioloških razloga, posebno se osvrće na godišnje izvješće o praćenju provedbe 

Zakona o savjetima mladih u 2019. godini gdje posebno veseli isticanje Savjeta mladih Grada Pazina 

kao primjera dobre prakse. U tom izvješću prikazan je na način kako se i u manjim gradovima mogu 

naći primjeri dobre prakse kao što je Savjet mladih Grada Pazina koji ističe uključivanje mladih u 

projekt participativnog budžetiranja (Pazi(n) proračun!), informiranje mladih o europskim politikama 

za mlade, sudjelovanje na konferencijama, javnim tribinama I projektima (Europe Goes Local) te je 

prvi put organiziran Dan mladih u Istarskoj županije. 

Zaključuje kako je svemu puno doprinio i Projekt „Europe Goes Local – Supporting Youth 

Work at the Municipal Level – Europa lokalno – Podrška radu s mladima na lokalnoj razini“  u 

sklopu kojeg je nastao projekt Pazi(n)! mladi: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj 

razini, za koji je u travnju 2020. odobreno financiranje od strane AMPEU u iznosu od 10.875 eura.  U 

sklopu tog projekta izrađena je i Anketa za ispitivanje problema, potreba i mišljenja mladih u gradu 

Pazinu 2020., kao temelj za glavne aktivnosti u projektu. Ističe rezultate ankete gdje, ukupno 

gledajući, prosječna ocjena zadovoljstva položajem mladih u Pazinu na skali od 10 bodova je 3.29, 

dok je procjena aktivnosti mladih u Pazinu 2,94, također na skali od 1 do 10. Kako bi povećali svoju 

aktivnost i zadovoljstvo životom u Pazinu, mladi predlažu veći broj različitih aktivnosti za mlade, 

bolju komunikaciju Gradske uprave s mladima te jačanje odnosa s mladima, senzibilizaciju i poticanje 

mladih za volontiranje, kao i adekvatan prostor, plaće za osobe koje rade s mladima te okupljanje i 

umrežavanje aktivnih mladih u Pazinu. Najistaknutija preporuka mladih koja se ponavlja kroz različite 

dijelove istraživanja je bolje informiranje, suradnja sa školama te jasnije oglašavanje prema mladima 

(kroz društvene mreže, jedinstveni virtualni i fizički prostor za informiranje te suradnju s medijima).  
 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 15. veljače 2021. razmatrao je Izvještaj o radu 

Savjeta mladih Grada Pazina za 2020. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o radu Savjeta 

mladih Grada Pazina za 2020. godinu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

Z A K L J U Č A K 
 

 Prihvaća se Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2020. godinu KLASA: 021-

06/21-01/02, URBROJ: 2163/01-05-03-21-2 od 3. veljače 2021. godine. 

- Prilog: 5. 
 

Ad – 6. 

Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2021. godinu obrazlaže Lucija Jedrejčić (po 

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako je Savjet mladih Grada Pazina savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pazina  

s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Pazina, pa je Program fokusiran na 

pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih i ona koja su od interesa za mlade. Naglasak je u 2021. 

godini i na edukaciji članova Savjeta kroz Projekt spomenut u prethodnoj točki, a prema Programu 

Savjet će surađivati sa civilnim društvom i Gradom Pazinom, posebno se ističe suradnja sa Centrom za 

mlade Alarm u projektu Pazi(n)! mladi. Raditi će se i na transparentnosti te na tome da Savjet bude na 

najbolji način poveznica mladih i donositelja odluka na gradskoj razini.    
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Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 15. veljače 2021. razmatrao je Program rada Savjeta 

mladih Grada Pazina za 2021. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Program rada Savjeta 

mladih Grada Pazina za 2021. godinu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2021. godinu KLASA: 021-06/21-

01/03, URBROJ: 2163/01-05-03-21-2 od 3. veljače 2021. godine. 

- Prilog: 6. 

 

Ad – 7. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin 

obrazlaže Vesna Rusijan (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Navodi kako se predlažu izmjene Statuta Vrtića iz razloga što se isti treba uskladiti sa 

Zakonom o ustanovama u članku koji propisuje kako se objavljuje natječaj za imenovanje ravnatelja. 

Pojašnjava kako je po sadašnjem Statutu postojala obveza da se natječaj objavljuje na mrežnim 

stranicama i oglasnim pločama Vrtića te na Zavodu za zapošljavanje, dok zakonske obveze propisuju 

da natječaj mora biti objavljen i u „Narodnim novinama“.  

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za društvene djelatnosti na sjednicama 15. veljače 

2021. godine razmatrali su prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Dječjeg vrtića 

«Olga Ban» Pazin, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U  

o davanju suglasnosti na  

Izmjenu Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin 

- Prilog: 7. 

 

Ad – 8. 

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o 

mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin obrazlaže Vesna Rusijan (po tekstu 

koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Navodi kako se radi o ne velikoj, ali bitnoj izmjeni. Pojašnjava kako je na temelju odredbi  

Statutu Vrtića obveza tražiti od Gradskog vijeća suglasnost za ovu izmjenu koja se temelji na naredbi 

prosvjetne inspektorice iz prosinca 2020. godine kada je pregledom postojećih akata Vrtića zaključila 

da se može iščitati upisna diskriminacija prema roditeljima djece s teškoćama koji upisuju djecu u 

vrtić. Predložila je da se izmjene članci na način da se što manje stekne dojam o bilo kakvoj vrsti 

diskriminacije takve djece. Stoga se kroz predložene izmjene postiže jedna procedura kojom se 

regulira odnos s roditeljima djece koja imaju poteškoća u razvoju kroz drugi akt, a ne kroz ugovor koji 

je jednak za svu djecu koja upisuju vrtić. Duljina trajanja i način boravak djeteta s poteškoćama  u 

ustanovi definirao bi se programom boravka djeteta koji bi se koncipirao na temelju rezultata 

opservacije stručnog tima Vrtića, što bi bilo ujedno temelj ugovora.   

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za društvene djelatnosti na sjednicama 15. veljače 

2021. godine razmatrali su prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 

izmjenama Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, te predlažu 

Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 



 10 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece 

u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika 

  o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin  

 

- Prilog: 8. 

 

Ad – 9. 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 

2021. do 2027. godine obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Navodi kako se Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske iz 2017. godine po prvi puta uredio sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i 

upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i 

učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje 

sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.  

Sukladno tom Zakonu jedinice lokalne samouprave mogu donositi planove razvoja kako 

srednjoročni razvojni dokument na rok od pet do deset godina. Također, Zakonom je definirano kako 

su svi akti strateškog planiranja hijerarhijski uvjetovani, što znači da se svi akti nižih razina moraju 

usuglasiti i uklopiti u akte viših razina. Stoga  Plan  razvoja Grada Pazina mora biti usuglašen sa 

županijskim planom i nacionalnom razvojnom strategijom.  

Iz tog razloga nije bilo moguće ranije započeti izradu Plana razvoja Grada Pazina, već je 

koncem 2020. godine na sjednici Gradskog vijeća donijeta odluka da se postojeća Strategija razvoja 

Grada Pazina produlji do donošenja Plana razvoja Grada Pazina, najkasnije do 31.12.2021.godine. 

Zaključuje kako je nacionalna Strategija razvoja usvojena u Saboru u veljači ove godine te se 

paralelno sada pokreće i izrada županijskog Plana razvoja, čime su stečeni svi uvjeti da i Grad Pazin, 

kao jedinica lokalne samouprave pokrene izradu svog Plana razvoja. Nada se istom početkom jeseni, 

no sve će ovisiti i o županijskom Planu i njegovom donošenju jer se moraju uskladiti strateški ciljevi i 

mjere. Stoga predlaže da se donese Odluka o izradi Plana razvoja Grada Pazina kako bi se pokrenule 

sve potrebne aktivnosti, koji bi bio na rok od 2021. do 2027. godine kako bi pratio također  i programe 

te proračune Europske unije.   

 

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

15. veljače 2021. razmatrali su prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada 

Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine, te predlažu Vijeću da istu prihvate u predloženom 

tekstu. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine u 

predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pazina 

 za razdoblje od 2021. do 2027. godine 

- Prilog: 9. 
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Ad - 10. 

 Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu obrazlaže Elvis 

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

 Navodi kako je Grad Pazin na temelju Zakona o šumama u obvezi dati namjenu sredstvima 

koje se planira prikupiti od šumskog doprinosa.  U 2021. godini u Proračunu Grada Pazina planirani su 

prihodi po osnovi tog šumskog doprinosa u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna, a sredstva se 

namjeravaju koristiti za financiranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu 

održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, točnije, održavanje javnih zelenih površina, 

dobava i sadnja novih stabala prema programu sadnje novih stabala koji se na području Grada Pazina 

uz ostalo provodi i u sklopu akcije „Zasadi drvo ne budi panj“.  

 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 15. veljače 2021. razmatrao je pprijedlog 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u 

predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

P R O G R A M  

utroška sredstava šumskog doprinosa 

za 2021. godinu 

- Prilog:10. 

 

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

predsjednik Vijeća u 19:00 sati određuje pauzu od 15 minuta radi prozračivanja dvorane. 

U 19:15 sati Vijeće nastavlja s radom. Predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 13 

vijećnika. 

 

Ad – 11. 

 Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina obrazlaže Martina 

Brajković Mrak (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika) 

Navodi kako su izašle izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ br. 144/20), koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine, gdje je 

u završnim odredbama ostavljena obveza da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama tog Zakona u roku od 60 dana. 

Slijedom toga Grad Pazin pokrenuo je izmjene i dopune Statuta i Poslovnika rada Gradskog 

vijeća.  

 Kod Poslovnika, dalje pojašnjava kako je najveća izmjena ta što je u Zakonu dodana 

mogućnost da se u slučaju nastupanja posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno 

stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni 

poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja 

posebnih okolnosti sjednice Gradskog vijeća mogu se, iznimno, održati elektroničkim putem. Jedinici 

lokalne samouprave prepuštena je mogućnost razrade. 

S obzirom na situaciju uzrokovanom pandemijom Covida - 19, došlo se do zaključka da bi 

održavanje sjednica elektroničkim putem, odnosno on - line putem e - maila bilo moguće jedino ako se 

broj točaka na sjednici ograniči na neku najmanju moguću mjeru. Prijedlog je da se sjednica na taj 

način održi samo u slučaju ako su na dnevnom redu do tri točke. Ako ih ima više od tri, prijedlog je da 

se sjednica može održati putem neke od on line platformi. Naravno, ukoliko su ispunjene sve druge 

okolnosti.  U oba dva slučaja prijedlog je da se uz poziv dostave i upute o načinu rada i glasanja. 

Dalje pojašnjava kako su ostale izmjene u Poslovniku uglavnom tehničke naravi. Navodi kako 

će Grad Pazin imati samo jednog zamjenika gradonačelnika nakon izbora te je stoga bilo potrebno 

izmijeniti u tekstu Poslovnika množinu ( zamjenici gradonačelnika) u jedninu.  
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Također, na nekoliko je mjesta u Poslovniku  ostao je termin:  “skraćeni zapisnik”. Budući da 

je još izmjenama Poslovnika iz 2018. godine ukinuto pisanje “skraćenog” zapisnika, potrebno je iz 

teksta Poslovnika ukloniti tu formulaciju, a istim je izmjenama Poslovnika uvedeno obvezno tonsko 

snimanje sjednica pa je potrebno ukloniti dio rečenice koja ističe mogućnost tonskog snimanja.  
 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. veljače 2021. razmatrao je prijedlog 

Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istog prihvati u 

predloženom tekstu. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Izmjena i 

dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  
 

IZMJENE I DOPUNE 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina 

- Prilog: 11. 
 

Ad – 12. 

 Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina obrazlaže Martina Brajković Mrak (po tekstu 

koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Navodi kako je na temelju ranije spomenutih izmjena i dopuna  Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi bilo potrebno izmijeniti i Statut Grada Pazina.  

 Po novim izmjenama Zakona gradonačelnik ima samo jednog zamjenika, a ne kako ranije dva. 

Druge izmjene tiču se broja vijećnika, što podrazumijeva da je za Grad Pazin, koji ima nešto više od 

8.000,00 stanovnika, broj članova predstavničkog tijela Gradskog vijeća sa 15 smanjen na 13 članova.  

Dalje navodi kako se i na drukčiji način definiraju zborovi građana koji se više ne zovu 

„mjesni zborovi građana“, već „zborovi građana“. Osim što imaju kraći naziv, prije ih je moglo 

sazivati Vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeće, a sada je ta mogućnost dana i gradonačelniku. 

Razlika je i to što su se prije mogli sazivati zborovi građana samo za dio mjesnih odbora, a sada se 

zborovi građana mogu sazivati za puno veće područje, odnosno cijeli mjesni odbor i za cijelo područje 

grada. Definirano je također, da je mišljenje mjesnih zborova građana obvezatno za mjesni odbor, a 

savjetodavno za Gradsko vijeće i gradonačelnika. 

Pored toga, prijašnjim je Zakonom bilo određeno da građani mogu predlagati donošenje općeg 

akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, a izmjenama je prošireno i na 

mogućnost građanima podnošenje peticija o pitanjima iz samoupravnog djelokruga grada od lokalnog 

značenja. Određeno je i da se mogu podnositi elektroničkim putem.   

Zakonom je također uvedena obveza javnog objavljivanja informacije o trošenju proračunskih 

sredstava na mrežnim stranicama na način da informacije budu lako dostupne i pretražive. Uvodi se i 

mogućnost da se sjednice mogu održavati elektroničkim putem. 

Zaključno navodi kako na temelju završnih odredbi Zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi u gradovima u kojima se smanjuje broj članova predstavničkog 

tijela, odnosno broj zamjenika gradonačelnika, članovi predstavničkog tijela, odnosno zamjenici 

zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu predmetnog Zakona, nastavljaju s obavljanjem, 

odnosno obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.  
 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. veljače 2021. razmatrao je prijedlog 

Izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 
 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Izmjena i 

dopuna Statuta Grada Pazina u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi  

 

IZMJENE I DOPUNE 

Statuta Grada Pazina 

- Prilog: 12. 
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Ad – 13. 

 Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2020. godinu obrazlaže 

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

 S obzirom na opsežan materijal želi naglasiti bitne stvari. Navodi kako su u 2020. godini u 

sustavu civilne zaštite na području Grada Pazina donijeti razni akti koji su bili potrebni kako bi sustav 

funkcionirao. Između ostalog, Gradonačelnik je svojom odlukom imenovao trinaest članova u Stožer 

civilne zaštite, a imenovani su povjerenici i zamjenici za sve mjesne odbore, dok je Gradsko vijeće 

odlukom imenovalo pravne osobe koje su važne u sustavu civilne zaštite Grada Pazina. 

 Dalje navodi kako Grad raspolaže s dovoljno operativnih snaga civilne zaštite te pravnim 

osobama koje se mogu angažirati na sprečavanju nastanka i otklanjanju posljedica većih nesreća na 

gradskom području. Pored toga, uspostavljen je racionalan i učinkovit sustav civilne zaštite u slučaju  

izvanrednih događaja, gdje se prvenstveno angažiraju kapaciteti žurnih službi kojima je civilna zaštita 

redovna djelatnost (JVP Pazin, Hitna medicinska pomoć, Zavod za javno zdravstvo, Policijska postaja, 

Gradsko društvo Crvenog križa, HGS stanica Pula, komunalno poduzeće Usluga d.o.o. i drugi 

subjekti). Svi subjekti djeluju samostalno, a koordinira ih županijski centar 112.  

 Od aktivnosti, navodi kako su u 2020.godini najznačajnije bile mjere za sprečavanje zaraze 

bolešću Covid – 19 što je Stožer civilne zaštite Grada Pazina odgovorno i profesionalno obavio.  

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dean Velenderić navodi kako s obzirom da je predsjednik ŠRD Pazinčica, koje također 

dostavlja izvješće po pitanju civilne zaštite, želi skrenuti potrebu da se više pozornosti posveti 

poplavama koje se zadnjih godina dešavaju na području Grada Pazina, odnosno da se proba više sa 

Hrvatskim vodama vidjeti način kako da se ta voda usmjeri, čemu se nada da će doprinijeti i Plan 

upravljanja tim područjem koji je u donošenju. Kao ŠRD mogu nešto napraviti u suradnji sa 

Hrvatskim vodama u gornjem toku Pazinčice, no smatra kako treba puno više raditi na tome da se 

spriječe i kontroliraju velike količine vode koje se javljaju za vrijeme jačih i dugotrajnijih padalina, 

posebno u dijelu Pazinske jame gdje ta voda ponire. 

 

S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća daje na glasovanje 

Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2020. godinu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ usvaja 

 

I Z V J E Š T A J 

o stanju sustava civilne zaštite   

na području Grada Pazina za 2020. godinu 

- Prilog: 13. 

 

Ad – 14. 

 Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2021. 

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

 Navodi kako će Grad Pazin i u 2021. godini u sustavu civilne zaštite imati sve ranije navedene 

službe u prethodnoj točki (JVP Pazin, Hitna medicinska pomoć, Zavod za javno zdravstvo, Policijska 

postaja, Gradsko društvo Crvenog križa, HGS stanica Pula, komunalno poduzeće Usluga  d.o.o. i drugi 

subjekti), koje će se aktivirati u slučaju potreba. Djelovati će samostalno, a koordinirati će ih 

županijski centar 112, dok se u slučaju većih nesreća, poput poplava ili potresa, aktiviraju operativne 

snage sustava civilne zaštite.  

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Godišnjeg plana 

razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2021. godinu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ usvaja 

 

GODIŠNJI   PLAN  

razvoja sustava civilne zaštite  

na području Grada Pazina za 2021. godinu 

- Prijedlog. 14. 
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Ad – 15. 

 Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. 

godini obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
 Navodi kako je Gradsko vijeće u studeno 2019. godine donijelo Odluku o donošenju Plana 

djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. godinu sukladno čemu se donosi 

Izvještaj. Pojašnjava kako su Planom utvrđene mjere i nositelji mjera u slučaju nastanka prirodne 

nepogode te na koji se način procjenjuje osiguranje opreme i druga sredstva za zaštitu i sprečavanje 

stradanje imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva. Uređuju se također kriteriji za 

proglašenje prirodne nepogode, na koji se način procjenjuje šteta od prirodne nepogode i druga pitanja 

koja su važna za uklanjanje eventualnih posljedica prirodnih nepogoda.  

U tom dijelu, dalje navodi da ukoliko se desi prirodna nepogoda gradsko povjerenstvo 

utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za proglašenje prirodne nepogode. Tijekom 2020. godine za područje 

Grada Pazina nisu utvrđene prirodne nepogode, pa i nije bilo osnova da navedeno povjerenstvo 

provodi  radnje koje su utvrđene Planom.  

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o izvršenju Plana 

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

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad 

Pazin u 2020. godini u tekstu kako ga je donio Gradonačelnik Grada Pazina KLASA: 920-11/21-

01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-21-2 od 8. veljače 2021. godine. 

- Prilog: 15. 

 

Ad – 16. 

 Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Kolektor fekalne 

kanalizacije „Stari Pazin“ obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Navodi kako se ovom Odlukom predviđa sklapanje pravnog posla kojom Grad Pazin prenosi, 

bez naknade, pravo vlasništva komunalne vodne građevine naziva Kolektor fekalne kanalizacije „Stari 

Pazin“  u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga Usluga odvodnja d.o.o.. 

 Pojašnjava kako Zakon o vodnim uslugama propisuje da su komunalne vodne građevine javna 

dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnoga isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području, 

koji upravlja tim komunalnim vodnim građevinama.  

 Zaključuje kako je kolektor izgrađen 2013. godine, a sufinanciran je iz EU fondova temeljem 

Odluke o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301, te je bilo zabranjeno prenijeti vlasništvo 

sedam godina. Protekom tih sedam godina ispunile su se zakonske pretpostavke prijenosa vlasništva. 

Ukupna ulaganja u izgradnju Kolektora Stari Pazin iznosila su 3.749.722,55 kuna, a vrijednost 

na dan 31.12.2020. godine, nakon obračunate amortizacije, iznosi  2.422.499,03 kune. Kolektor Stari 

Pazin će se nakon donošenja Odluke isknjižiti iz poslovnih knjiga  Grada Pazina. 

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. veljače 2021. i Odbor za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 16. veljače 2021. razmatrali su prijedlog 

Odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Kolektor fekalne kanalizacije „Stari 

Pazin“, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Kolektor fekalne kanalizacije „Stari Pazin“ u 

predloženom tekstu. 

 

 

 



 15 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U 

o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine 

Kolektor fekalne kanalizacije „Stari Pazin“ 

- Prilog: 16. 

 

Ad – 17. 

 Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije 

bolesti COVID-19 za mjesec veljaču 2021. godine obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se 

nalazi u prilogu zapisnika). 
 Navodi kako je ova Odluka zapravo produženje slične odluke koja je donijeta na Gradskom 

vijeću u prosincu 2020. godine. U onom momentu, poduzetnici s područja Grada Pazina, koji su bili 

obuhvaćeni odlukama i mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a kojima je obustavljen ili 

ograničen rad, oslobođeni su plaćanja zakupnina zakupoprimci koji su u prostorima u vlasništvu Grada 

Pazina. Također im je odgođeno plaćanje komunalne naknade na rok od 12 mjeseci. Dalje navodi 

kako je ta odluka važila do 31. siječnja 2021. godine, a s obzirom da se nastavlja situacija, predlaže se 

da se ista Odluka produži do kraja veljače 2021. godine na način da se svim poduzetnicima kojima je 

ograničen ili obustavljen rad odgodi plaćanje komunalne naknade za mjesec veljaču 2021. godine. 

Odgoda plaćanja komunalne naknade odobrava se na rok do 12 mjeseci. Također, oni poduzetnicima 

koji su zakupoprimci u poslovnim prostorima koji su u vlasništvu Grada i kojima je Odlukom Stožera 

RH zabranjen rad oslobađaju se plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada za mjesec 

veljaču 2021. godine.  

 

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

15. veljače 2021. razmatrali su prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina 

tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec veljaču 2021. godine, te predlažu Vijeću da 

istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec 

veljaču 2021. godine u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U  

o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti  

COVID-19 za mjesec veljaču 2021. 

- Prilog: 17. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19:35 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/ 02  

URBROJ: 2163/01-03-01-20-2        

Pazin, 18. veljače 2021.  

                                                 Predsjednik  

                     Gradskog vijeća 

                              Davor Sloković, v.r. 

              Zapisnik vodila        

            Ana Bančić, v.r. 

 

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


