
Z A P I S N I K 
 

2. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 5. srpnja 2021. godine u 
dvorani Istra u Spomen domu Pazin s početkom u 18:05 sati. 
  

Prisutni vijećnici/vijećnice: Renato Krulčić, Davor Sloković, Mirjana Monas, Marko Breščić, 
Karmen Gašparini, Saša Belac - IDS-HSU-HNS; Tanja Grubiša, Nikša Peroš, Enna Peroš, Jelena Pacijent 
– Možemo! – politička platforma; Boris Demark – SDP; Željko Mrak – LGB; Ivica Franković – HDZ. 

 Osim vijećnika/vijećnica sjednici prisustvuju: Suzana Jašić, gradonačelnica Grada Pazina; 
Dragan Družeta, zamjenik Gradonačelnice Grada Pazina; Martina Brajković Mrak, pročelnica Ureda 
Grada; Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti; Elvis Kliman, pročelnik 
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo; Roberto Ladavac, voditelj 
Službe za unutarnju reviziju; Gracijela Paulović, predstavnica talijanske nacionalne manjine u Gradu 
Pazinu, Erika Zgrablić, viša referentica za opće poslove i poslove gradonačelnika i Dejzi Miljavac, 
stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol pri Uredu Grada; Sven Jurman, novinar TV Nove; 
Slađana Bukovac, Boris Vogrinec i Neven Matijaš, novinari HRT-a i Tedi Brajković, fotograf. 

 
Martina Brajković Mrak (dalje: predsjedateljica Vijeća) ističe da je temeljem odredbi članka 

87. stavka 1. i 3. Zakona o lokalnim izborima, a u svojstvu pročelnice Ureda Grada, sazvala 2. 
konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina sa dostavljenim utvrđenim dnevnim redom 
koji glasi: 

DNEVNI  RED 

 
1. Svečana prisega člana Gradskog vijeća; 
2. Izbor predsjednika/predsjednice i dva potpredsjednika/potpredsjednice Gradskog vijeća. 
 

 
 Nakon izvršene prozivke vijećnika i vijećnica Gradskog vijeća Grada Pazina, predsjedateljica 
Vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 13 od ukupno 13 vijećnika i vijećnica te sukladno Izvješću 
Mandatno-verifikacione komisije kojeg su vijećnice i vijećnici primili na znanje na 1. konstituirajućoj 
sjednici Gradskog vijeća 23. lipnja 2021. godine, moli predsjedatelja Gradskog vijeća Renata Krulčića 
da nastavi sa daljnjim vođenjem sjednice. 
 

Renato Krulčić, predsjedatelj Vijeća (dalje: predsjedatelj Vijeća) preuzima daljnje vođenje 
sjednice. 
 

Ad – 1. 
Svečana prisega člana Gradskog vijeća. 
Predsjedatelj Vijeća ističe da će sukladno članku 7. i 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 

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

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

Nakon pročitane Prisege, predsjedatelj Vijeća proziva vijećnika Željka Mraka, nakon čega on 
izgovara riječ «Prisežem» i istu vlastoručno potpisuje. 
- Prilog: Prisega člana Gradskog vijeća. 
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Ad – 2. 
Izbor predsjednika/predsjednice i dva potpredsjednika/potpredsjednice Gradskog vijeća. 

 Predsjedatelj Vijeća podsjeća nazočne da članak 16. Poslovnika Gradskog vijeća glasi: 
„Članak 16.  

Vijeće ima predsjednika i dva (2) potpredsjednika koji se biraju, pojedinačno, javnim 
glasovanjem iz reda vijećnika, većinom glasova od ukupnog broja svih vijećnika. 
 Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, predsjednik i potpredsjednik Vijeća biraju se tajnim 
glasovanjem, ako je za predsjednika Vijeća i(ili) za potpredsjednike Vijeća predloženo više kandidata. 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima na način i po postupku utvrđenim u člancima 
117. do 119. ovoga Poslovnika.“ 

 Potom predsjedatelj Vijeća navodi da se u skladu s člankom 17. Poslovnika, predsjednik/ca i 
jedan podpredsjednik/ca Vijeća bira iz reda predstavničke većine, a jedan podpredsjednik/ca iz reda 
predstavničke manjine. Prijedlozi za izbor predsjednika/ce i potpredsjednika/ce Vijeća podnose 
pisano potvrđeni potpisima najmanje pet (5) vijećnika/ca, a pritom vijećnik/ca može sudjelovati u 
podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata/kandidatkinju za predsjednika/cu i samo jednog 
kandidata/kandidatkinju za potpredsjednika/cu. Poziva ovlaštene predlagatelje da podnesu 
prijedloge za izbor predsjednika/predsjednice Gradskog vijeća. 
 Predsjedatelj Vijeća konstatira da su zaprimljena dva (2) prijedloga za izbor 
predsjednika/predsjednice Gradskog vijeća i to: MARKO BREŠČIĆ I TANJA GRUBIŠA, te poziva 
Komisiju za izbor i imenovanja da se očituje o tome jesu li prijedlozi podnijeti u skladu s Poslovnikom i 
ispunjava li predloženi kandidat i kandidatkinja uvjete po Poslovniku.  

U 18:10 sati određuje pauzu od 15 minuta. 
 Nakon zasjedanja Komisije, Vijeće u 18:15 sati nastavlja s radom po utvrđenom dnevnom 
redu (prisutno13 članova/članica Vijeća) 
 
 Predsjedatelj Vijeća poziva Borisa Demarka, predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da 
podnese Izvješće. 
  

Boris Demark podnosi Izvješće Komisije 
Temeljem članka 20. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina 

(“Službene novine Grada Pazina“ broj 24/09.), Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 
dana 5. srpnja 2021. godine u sastavu: Boris Demark, predsjednik, Mirjana Monas, zamjenica 
predsjednika, Nikša Peroš, član, Željko Mrak, član i Tanja Grubiša, članica, razmotrila je prijedloge za 
izbor predsjednika/predsjednice Gradskog vijeća Grada Pazina. 
 Predsjednik Komisije upoznaje nazočne da su na 2. konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća 
podnesena dva prijedloga za predsjednika/predsjednicu Vijeća, te da Komisija ima zadatak utvrditi 
valjanost prijedloga. Nakon što je izvršen uvid u podnesene pisane prijedloge, Komisija sastavlja i 
Gradskom vijeću Grada Pazina podnosi 
 

I Z V J E Š Ć E 
 

Konstatira se da su zaprimljena dva prijedloga za predsjednika/predsjednicu Gradskog vijeća 
Grada Pazina i to: 

I. Prvi prijedlog da MARKO BREŠČIĆ iz Pazina, Zagrebačka 48, obnaša dužnost predsjednika 
Gradskog vijeća Grada Pazina 

podnijelo i potpisalo 5 vijećnika/vijećnica, i to redom: 
Renato Krulčić, Davor Sloković, Mirjana Monas, Karmen Gašparini, Saša Belac. 

 
 II. Drugi prijedlog da TANJA GRUBIŠA, iz Pazina, Lovrin, Pilati 49 H, obnaša dužnost 
predsjednice Gradskog vijeća Grada Pazina 

podnijelo i potpisalo 5 vijećnika/vijećnica, i to redom:   
Boris Demark, Enna Peroš, Nikša Peroš, Tanja Grubiša, Jelena Pacijent. 
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Utvrđuje se da su prijedlozi podneseni od ovlaštenih predlagatelja, da su predloženi kandidat 
i kandidatkinja članovi Gradskog vijeća, te da je postupak predlaganja proveden sukladno Statutu i 
Poslovniku, te drugim općim aktima Grada Pazina.  
 Komisija je jednoglasno dala pozitivno mišljenje o navedenim prijedlozima, te iste prosljeđuje 
Gradskom vijeću Grada Pazina na nadležno postupanje radi provedbe postupka tajnog glasovanja. 
 
 Obzirom da nema rasprave, predsjedatelj Vijeća konstatira da su za 
predsjednika/predsjednicu Gradskog vijeća predložena dva kandidata (bira se jedan), te da će se 
izbor obaviti tajnim glasovanjem, na glasačkim listićima po postupku utvrđenim u člancima od 117. 
do 119. Poslovnika Gradskog vijeća. 

Člankom 118. Poslovnika propisano je da tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik – 
predsjedatelj Vijeća i dva vijećnika/vijećnice koje na prijedlog predsjednika – predsjedatelja odredi 
Vijeće pri čemu se vodi računa da oba vijećnika/vijećnice ne budu iz iste stranke. Podsjeća nazočne 
da je na 1. Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća 23.6.2021., Vijeće izabralo Kimisiju za provođenje 
tajnog glasovanja za izbor predsjednika/presjednice Gradskog vijeća Grada Pazina u sastavu: 1. 
Renato Krulčić, za predsjednika, 2. Ivica Franković za člana, 3.Enna Peroš , za članicu. 
 
 U 18:15 sati predsjedatelj Vijeća određuje pauzu od 15 minuta za izradu glasačkih listića i 
pripremu za glasovanje. 

U 18:20 sati Vijeće nastavlja s radom (prisutno13 članova/članica Vijeća). 
 
 Nakon  pripreme glasačkih listića i osiguranja uvjeta za tajno glasovanje, predsjedatelj Vijeća 
utvrđuje da su ispunjeni svi uvjeti za tajno glasovanje te u skladu s člankom 119. Poslovnika Gradskog 
vijeća, upućuje vijećnike/vijećnice o načinu glasovanja. 

Tajno glasovanje provodi se na način da predsjedatelj Vijeća vrši prozivku vijećnika/vijećnica 
radi uručivanja glasačkih listića, nakon čega vijećnici/vijećnice pojedinačno glasuju i listić ubacuju u 
glasačku kutiju. 
 Nakon završetka tajnog glasovanja, predsjedatelj Vijeća u 18,25 sati određuje pauzu kako bi 
zasjedala Komisija za provođenje tajnog glasovanja, prebrojila glasove i utvrdila rezultate izbora. 

U 18:30 sati Vijeće nastavlja s radom (prisutno13 članova/članica Vijeća). 
  

Renato Krulčić, predsjednik Komisije za provođenje tajnog glasovanja, čita Zapisnik o radu 
Komisije za provođenje tajnog glasovanja za izbor predsjednika/predsjednice Gradskog vijeća Grada 
Pazina. 

Komisija za provođenje tajnog glasovanja u sastavu: Renato Krulčić, predsjednik, Ivica 
Franković, član i Enna Peroš, članica, konstatirala je da je za provođenje tajnog glasovanja primila sav 
potreban materijal kako bi se moglo pristupiti glasovanju o izboru predsjednika/predsjednice  
Gradskog vijeća Grada Pazina 

Nakon što je postavljena glasačka kutija, sačinjen popis vijećnika/vijećnica, te pripremljeno 
13 glasačkih listića plus jedan za glasačku kutiju, Komisija konstatira da su se stekli svi preduvjeti da 
se može pristupiti glasovanju. 

S glasovanjem se započelo u 18:20 sati. 
Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve okolnosti koje bi trebalo unijeti u ovaj 

zapisnik.  
Komisija za provođenje tajnog glasovanja radi donošenja odluke o izboru 

predsjednika/predsjednice Gradskog vijeća Grada Pazina slijedom navedenog, pristupila je 
utvrđivanju glasovanja. 

U izvod iz popisa vijećnika/vijećnica upisano je 13 vijećnika/vijećnica. 
Od upisanih vijećnika/vijećnica, na glasačkom mjestu glasovalo je 13 vijećnika/vijećnica. 
Na glasačkom mjestu bilo je 1 nevažeći glasački listić. 
Na glasačkom mjestu nije ostalo neupotrjebljenih glasačkih listića. 
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Konstatira se da je za kandidata/kandidatkinju pod rednim brojem   
1. MARKA BREŠČIĆA glasovalo 6 vijećnika/vijećnica, a za kandidatkinju pod rednim brojem  
2. TANJU GRUBIŠA glasovalo je 6 vijećnika/vijećnica. 
 
Kako niti jedan kandidat/kandidatkinja nije dobio/la natpolovičnu većinu od ukupnog broja 

vijećnika/vijećnica,  konstatira se da predsjednik/ca Gradskog vijeća Grada Pazina NIJE IZABRAN/A. 
Prisutni nemaju primjedbi na rad Komisije. 

 
 Slijedom iznijetog, predsjedatelj Vijeća utvrđuje da niti jedan od kandidata – MARKO BREŠČIĆ 
I TANJA GRUBIŠA nije dobio/dobila natpolovičnu većinu od ukupnog broja vijećnika/vijećnica, pa u 
skladu sa rezultatima izbora, predsjednik/ca Gradskog vijeća Grada Pazina NIJE IZABRAN/A. 
  

Budući da nisu ispunjeni svi uvjeti iz članka 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravI i članka 87. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima, GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA NIJE 
KONSTITUIRANO. 
  

O datumu slijedeće konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, vijećnice i viećnici biti će na 
vrijeme izviješteni. 
 Sjednica je zaključena u 18:35 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/21-01/26 
URBROJ: 2163/01-03-02-21-2 
Pazin, 5. srpnja 2021. 
 
 
     Predsjedatelj                 Predsjedateljica   
   Gradskog vijeća                 Gradskog vijeća 
Renato Krulčić, v.r.       Martina Brajković Mrak, v.r. 
      

 
 
             

 
    Zapisnik vodila 
    Ana Bančić, v.r. 


