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Z A P I S N I K 
 
15. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina (dalje: Vijeće) održane 18. listopada 2022. godine u velikoj 

vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.  
 
Prisutni vijećnici/vijećnice: Jelena Pacijent (u rad sjednice uključila se naknadno), Tanja Grubiša, 

Barbara Širol Aleksić, Nikša Peroš, Mirnes Mujić, Iva Bakarčić – MOŽEMO!; Vedran Ivančić, Rosana Guštin – 
IDS-HSU-HNS; Endi Rimanić – HDZ. 

Odsutni vijećnici/vijećnice (opravdano): Enna Peroš - MOŽEMO!; Mirjana Monas i Anja Jurčić – IDS-
HSU-HNS; Željko Mrak -lista grupe birača. 

 
Osim vijećnika/vijećnica sjednici prisustvuju: Suzana Jašić, gradonačelnica Grada Pazina; Dragan 

Družeta, zamjenik Gradonačelnice Grada Pazina, Martina Brajković Mrak, pročelnica Upravnog odjela za opću 
upravu i imovinsko pravne poslove, Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za financije i ITU 
mehanizam; Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti; Elvis Kliman, pročelnik 
Upravnog odjela za komunalni sustav; Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju; Alen Klabota, 
načelnik Policijske uprave Istarske, Eliza Štoković, načelnica Policijske postaje Pazin; Vesna Rusijan, ravnateljica 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Ivan Štefanić, ravnatelj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; Vladimir Burić, 
predsjednik uprave Usluga d.o.o. Pazin; Jadranka Mrak, članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 
Pazina; Ana Brubnjak i Ani Londero, članice Savjeta mladih Grada Pazina; Ana Bančić, referentica za poslove 
Gradskog vijeća pri Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove i Elvis Uravić, portal 
Kampanja. 

 
Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina, Vedran Ivančić (dalje: potpredsjednik Vijeća) nakon 

izvršene prozivke utvrđuje da od 13 vijećnika/vijećnica sjednici Vijeća prisustvuje njih 8.  
Potom potpredsjednik Vijeća utvrđuje da sukladno članku 29. Statuta Grada Pazina, Gradsko vijeće 

ima potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad sjednice. Posebno pozdravlja gospodina 
Klabotu, načelnika Policijske uprave Istarske. S obzirom da je već odradio sastanak s Gradonačelnicom, 
umjesto uobičajenog dnevnog reda danas je točka pitanja vijećnika na 3. mjestu, te će točka broj 2 biti 
Informacija o stanju sigurnosti  na području Grada Pazina za 2021. godinu s osvrtom na 2022. godinu. 

 
Otvorena je rasprava. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje predloženi dnevni red. 
Od 8 vijećnika/vijećnica, Vijeće sa 8 glasova „ZA“ utvrđuje  

 
D N E V N I  R E D 

 
1. Verifikacija Zapisnika sa 11. izvanredne i 13. sjednice Gradskog vijeća; 
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2021. godinu s osvrtom na 2022. 

godinu; 
3. Pitanja vijećnika/vijećnica; 
4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 

školsku godinu 2021./2022., 
5. Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada  Dječjeg vrtića „Olga 

Ban“ Pazin za pedagošku 2021./2022. godinu; 
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Grada Pazina za 2023. godinu; 
7. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2021. godinu; 
8. Godišnje izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za  2021. godinu; 
9. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu; 
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina;  
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11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih 
objekata i reklamnih predmeta; 

12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke 
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama; 

13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članica Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada 
Pazina. 

 
 

Ad – 1. 
Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 11. izvanredne sjednice i 13. sjednice Gradskog 

vijeća, održanih dana 27. svibnja i 19. srpnja 2022. godine. 
 Od 8 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 11. 
izvanredne sjednice Gradskog vijeća održane 27. svibnja 2022. godine. 
 
 U 18:05 sati sjednici Gradskog vijeća priključuje se vijećnica Jelena Pacijent pa potpredsjednik Vijeća 
konstatira da sjednici prisustvuje 9 vijećnika/vijećnica. 
 

Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće bez rasprave sa 9 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 13. 
sjednice Gradskog vijeća održane 19. srpnja 2022. godine. 
- Prilog. 1. 

 
Ad – 2. 

Informaciju o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2021. godinu obrazlaže Eliza Štoković (po 
tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje Informaciju o stanju 

sigurnosti na području Grada Pazina za 2021. godinu. 
Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 9 glasova „ZA“ donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2021. godinu Broj: 511-08-
26/1-9/1-12/21 od 14. siječnja 2022., uz konstataciju da je stanje sigurnosti na području Grada Pazina 
zadovoljavajuće. 

 
Potom je načelnik Policijske uprave Istarske Alen Klabot, govorio o stanju sigurnosti na području Grada 

Pazina u 2022. godini osvrnuvši se na aktualnu migrantsku krizu, odnosno povećan broj migranata na gradskom 
području. Navodi  kako se radi o posebnoj situaciji koja nije samo lokani problem, već nacionalni, pa i širi, 
odnosno svjetski problem.  Smatra kako je  Policijska uprava Istarska sa svojim postajama dobro reagirala. 
Odmah po prijavi Gradonačelnice i građana na području Grada Pazina pojačana je prisutnost policijskih snaga, 
a koje je, uz Buzet, trenutno prioritetno područje istarske policije po tom pitanju. Navodi  kako se prati situacija 
i da se sve drži pod kontrolom te da do sada nije zabilježen niti jedan slučaj  kriminaliteta. 

Dalje je pojasnio kako policija ima ograničene aparate za postupanje, odnosno postupa po Zakonu o 
strancima te nakon identifikacije, zatečenoj osobi/strancu naređuje da napusti područje RH u roku od dva 
dana. Procjenjuje kako bi ova situacija mogla potrajati do ulaska Hrvatske u  Schengenski prostor, a do tada, 
zaključuje, kako će se i dalje pojačano nadzirati područje s ciljem da se migranti u prolasku zadrže van grada 
kako bi se građani osjećali sigurnijima.  
 

Suzana Jašić također naglašava važnost  osjećaja sigurnosti za građane i građanke, navodeći kako je to 
donekle donijelo pojačano prisustvo policije na gradskom području.  
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Navodi kako je Grad zatekla situacija s migrantima koji su se krajem kolovoza i u rujnu ove godine u 
velikom broju pojavili u bivšoj vojarni i u parku ispod željezničkog kolodvora. Reagiranja su bila različita. Bilo je 
onih koji su željeli pomoći, do onih koji nisu bili za to, već za striktnije mjere.  Smatra kako zapravo lokalna 
zajednica nije bila pripremljena, pa za ubuduće poziva nadležne institucije da pripreme JLS na ovakve i slične 
situacije.  Zaključuje je da su institucije napravile što su mogle te kako se ipak prošlo taj test, a da joj je u svemu 
zapravo žao tih ljudi koji samo žele što prije proći dalje.    

 
Vesna Rusijan pohvaljuje profesionalno, i prije svega, humano postupanje djelatnika Policijske postaje 

Pazin prilikom jedne situacije kada su naišli na grupu stranaca/migranata.  
 

Barbara Širol Aleksić na kraju rasprave apelirala na Policijsku postaju Pazin da pojača prisutnost u 
popodnevnim satima u parku i na ostalom prostoru oko srednje škole (GSŠJD) s obzirom da se nastava odvija 
u dvije smijene. 
- Prilog: 2. 

 
Ad – 3. 

Pitanja vijećnika/vijećnica. 
Dostavljeni su slijedeći odgovori na pitanja vijećnika/vijećnica: 
Vedran Ivančić – urbanizacija parcela u svrhu gradnje obiteljskih kuća; 
Endi Rimanić – odustajanje od gradnje vrtića na Starom Pazinu; izbor lokacije za gradnju vrtića u 

društvenom centru Veli Jože ; rješavanje opasnog medicinskog otpada u zgradi bivše Istraplastike. 
 
Potpredsjednik Vijeća poziva vijećnike i vijećnice na raspravu/postavljanje pitanja.  
Barbara Širol Aleksić (citirano): 
„Pitanje za pročelnika Klimana i pročelnicu Stranić Grah: 
Stanje klizišta na području MO Zamask i MO Kašćerga? 
Obrazloženje: 
Prije 2 i pol tjedna dogodila se je velika kiša na području MO Zamask i Kašćerge, nastala je velika šteta 

s odronima i klizištima. Možete li nas informirati malo više o stanju na terenu, sanaciji, šteti i poduzetim 
koracima? 

Molim usmeni odgovor.“ 
 
Iva Bakarčić (citirano): 
„Pitanje za pročelnika Klimana: 
Početak radova na rekonstrukciji ceste? 
Obrazloženje: 
Hoće li i kad će krenuti najavljivana rekonstrukcija dijela ceste od skretanja za vatrogasce do kružnog 

toka kod Doma zdravlja“ 
Molim usmeni odgovor.“ 
 
Endi Rimanić (citirano): 
„Pitanja za Gradonačelnicu: 
1. Pitanje: 
Planira li se na gradskom stadionu u Pazinu izgradnja atletske staze i ako da u kojem vremenskom 

roku? 
Molim pismeni i usmeni odgovor. 

- Pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. 
2. Pitanje: 
„Pitanje: 
Planira li se u Pazinu gradnja novih punionica za električna vozila s obzirom na rastući broj električnih 

vozila i planira li Grad pratiti trendove održivog razvoja i zelene tranzicije? 



4 
 

Molim pismeni i usmeni odgovor.“ 
- Pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav. 
 
 Vedran Ivančić postavlja tri pitanja i moli usmene odgovore.  

Navodi kako će samo usmeno postaviti pitanja na koja su već djelomično dati odgovori ranije. Zanima 
ga u kojoj je fazi ponovljen natječaj za postavljanje ograde na 3. katu groblja Moj mir u Pazin i kakva je dinamika 
radova na izgradnji Doma za starije te što je s procjenom zgrade „Donjeg vrtića“ koju su zatražili prije nekog 
vremena.  
 

Elvis Kliman po pitanju  stanje klizišta te općenito stanje na području mjesnih odbora Kašćerge i 
Zamaska nakon problema i velikih šteta koje su izazvale obilne padaline krajem rujna (Barbara Širol Aleksić) 
navodi kako je zabilježeno 30 mikro lokacija na kojima se dogodio odron i nastale štete na prometnicama te 
da su zbog toga neka mjesta na području Zamaska i Zamaskog Dola bila nekoliko dana prometno odsječena. 
Stanje je sada stabilizirano, te dalje navodi kako je prioritetno još riješiti dionicu prometnice od Lužera do 
Zamaskog Dola koja još uvijek nije u funkciji.   Apelira ujedno na odgovornost te poziva vozače da ne uklanjaju 
znakove zabrane i idu tom prometnicom. Po pitanju razmjeru šteta, zaključuje kako se ovih dana očekuje 
izvještaj i mišljenje stručnjaka geologa koji su obišli teren i snimili situaciju te da će se po tome dalje postupati. 
Prema grubim procjenama, istaknuo je kako se štete kreću oko 15 milijuna kuna.  

Dalje odgovara po pitanju rekonstrukcije glavne prometnice kroz grad (Iva Bakarčić) navodeći kako je 
do 27. listopada 2022. otvoren javni poziv za dostavu ponuda za radove rekonstrukcije prometnice u ulici M.B. 
Rašana. Radovi su procijenjeni na 1,5 milijuna kuna, od čega će Hrvatske ceste sufinancirati 2/3 iznosa, a Grad 
Pazin preostalu 1/3 koja se odnosi na radove pješačke infrastrukture koja prate same radove na prometnici.  

Zaključno odgovara na pitanje u vezi ograde na 3. katu groblja Moj mir u Pazinu (Vedran Ivančić), 
navodeći kako su na glavnom gradskom groblju Moj mir obavljeni radovi uklanjanja stabala koji su predstavljali 
opasnost te da će se ponoviti javno nadmetanje i pristupiti radovima sanacije potpornog zida i postavljanja 
ograde.  
 
 Maja Stranić Grah nadovezuje se na odgovor Elvisa Klimana po pitanju klizišta i šteta u MO Zamask i 
Kašćerga navodeći kako je preliminarno zaprimljeno 13 prijava građana za štete koje su prouzrokovale obilne 
padaline, a prema kojima se, uz procjenu Grada Pazina, ukupna šteta procjenjuje na oko 17 milijuna kuna. 
Dalje je pojasnila kako je prema Zakonu (Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda)  za 
daljnji postupak potrebno da štete budu više od 20% izvornog Proračuna. Po zaprimanju prijava, Povjerenstvo 
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Pazina donijelo je zaključak da su štete veće od 20% Proračuna 
te će predložiti gradonačelnici da prema Zakonu od župana zatraži proglašenje elementarne nepogode. 
Istaknula je i kako nakon toga županijsko Povjerenstvo radi procjenu i prijavljene konačne procjene šteta  
dostavlja Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem Registar šteta. 
 
 Suzana Jašić odgovara po pitanju trenda povećanja broja električnih automobila i time potrebe većeg 
broja punionica (Endi Rimanić) navodeći kako se u sklopu autobusnog kolodvora, koji će se graditi kroz ITU 
mehanizam, planiraju dvije električne punionice za automobile, kao i drugi moderni sadržaji, a da svako buduće 
povećanje parkirališnih prostora u gradu  također podrazumijeva da ti prostori moraju imati i taj sadržaj.  

Dalje odgovara po pitanju izgradnje atletske staze (Endi Rimanić) navodeći kako je za izgradnju atletske 
staze nadležno Ministarstvo Gradu odobrilo 600.000,00 kn, no da je prema projektu koji je zatekla vrijednost 
radova bila 6 milijuna kuna s obzirom da su radovi uključivali i rekonstrukciju nogometnog igrališta. Dalje je 
pojasnila kako je projekt preprojektiran u faze te je sa Ministarstvom odgovorena odgoda za odobrena 
sredstava za 2023. godinu.  Također, navela je kako će se u veljači sljedeće godine projekt prijaviti i na drugi 
natječaj, a ako ne prođe, odraditi će se prva faza s odobrenih 600.000,00 kn koja su dogovorena s 
Ministarstvom.  
 Zaključno odgovara po pitanju izgradnje Doma za starije (Vedran Ivančić) navodeći kako radovi idu 
prema utvrđenom planu, no da će zapravo najveći izazov u 2023. godini predstavljati radna snaga za normalno 
funkcioniranje doma, gdje nije više upitan samo medicinski kadar.   
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S obzirom na to da nema daljnjih pitanja, potpredsjednik Vijeća zaključuje točku dnevnoga reda. 
- Prilog: 3. 
 

Ad – 4. 
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku 

godinu 2021./2022. obrazlaže Ivan Štefanić (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. listopada 2022. razmatrao je Izvješće, te predlaže Vijeću 
da isto prihvati. 

 
Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvješće o realizaciji 

Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2021./2022. 
Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 9 glasova „ZA“ donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora 
Pazin za školsku godinu 2021./2022. KLASA: 602-01/22-01/01, URBROJ: 2163-42-10-01-22-1 od 29. rujna 2022. 
godine. 
- Prilog: 4. 
 

Ad – 5. 
Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada  Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 

Pazin za pedagošku 2021./2022. godinu obrazlaže Vesna Rusijan (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. listopada 2022. razmatrao je Izvještaj, te predlaže Vijeću 

da isto prihvati. 
 
Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o ostvarenju 

Godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada  Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 
2021./2022. godinu. 

Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 9 glasova „ZA“ donosi  
 

Z A K L J U Č A K 

 
Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića 

„Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2021./2022. godinu KLASA: 601-01/22-01/23, URBROJ: 2163-44-01-22-1, od 
15. rujna 2022. godine. 
- Prilog: 5. 
 

Ad – 6. 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Grada Pazina za 2023. godinu obrazlaže Jadranka Mrak (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. listopada 2022. razmatrao je prijedlog Zaključka, te 

predlaže Vijeću da istog prihvati. 
 
Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
Vedran Ivančić osvrće se na obrazlaganje navodeći kako ne želi uspoređivati Program s prošlogodišnjim 

te govoriti o tome da li je bolji ili lošiji, no konstatira kako je ovaj gramatički točniji. Dalje pohvaljuje rad 
Povjerenstva te im se zahvaljuje što svoje slobodno vrijeme ulažu u društveni rad.  
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S obzirom na to da nema daljnjih komentara, potpredsjednik Vijeća zaključuje raspravu, te daje na 
glasovanje prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Grada Pazina za 2023. godinu. 

Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 9 glasova „ZA“ donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2023. godinu 

- Prilog: 6. 
 

Ad – 7. 
Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2021. godinu obrazlaže Nevija Srdoč 

(po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
 Odbor za kulturu na sjednici 13. listopada 2022. i Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. 
listopada 2022. razmatrali su Izvještaj, te predlažu Vijeću da istog prihvati. 

Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o radu udruga i 

drugih organizacija civilnog društva za 2021. godinu. 
Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 9 glasova „ZA“ donosi  

 
Z A K L J U Č A K 

 
Prihvaća se Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2021. godinu  KLASA: 230-

01/22-01/05, URBROJ: 2163-01-05/01-22-01 od 8. kolovoza 2022. godine. 
- Prilog: 7. 
 

Ad – 8. 
Godišnje izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za  2021. godinu obrazlaže 

Nevija Srdoč (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. listopada 2022. razmatrao je Godišnje izvješće, te 

predlaže Vijeću da isto prihvati. 
Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje Godišnje izvješće o radu 

Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za  2021. godinu. 
Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 9 glasova „ZA“ donosi  

 
Z A K L J U Č A K 

 
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za 2021. godinu 

KLASA: 550-01/22-01/13, URBROJ: 2163-01-05/07-22-4 od 19. rujna 2022. godine. 
- Prilog: 8. 
 

Ad – 9. 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu obrazlaže Maja 

Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 13. listopada 2022. razmatrao je prijedlog 
Polugodišnjeg izvještaja, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu. 
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Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 9 glasova „ZA“ donosi  
 

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  
o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu 

- Prilog: 9. 
 

Ad – 10. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina obrazlaže 

Martina Brajković Mrak (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 17. listopada 2022. razmatrao je prijedlog Odluke, te 
predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina u predloženom tekstu. 
Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 9 glasova „ZA“ donosi  

 
O D L U K U  

o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina 
- Prilog: 10. 
 

Ad – 11. 
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih 

objekata i reklamnih predmeta obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 13. listopada 2022. 

razmatrao je prijedlog Odluke, te predlaže Vijeću da istu prihvati s prijedlogom Gradu Pazinu da se vodi računa 
o estetici, te dosljednom provođenju ove Odluke, kao i popratnih odluka, Odluke o komunalnom redu i Odluke 
o porezima. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 17. listopada 2022. razmatrao je prijedlog Odluke, te 
predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjeni 

i dopuni Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta zajedno 
sa prijedlogom Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. 

Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 9 glasova „ZA“ donosi  
 

O D L U KU  
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje  

privremenih objekata i reklamnih predmeta s prijedlogom Gradu Pazinu da se vodi računa o estetici, te 
dosljednom provođenju ove Odluke, kao i popratnih odluka, Odluke o komunalnom redu i  

Odluke o porezima. 
- Prilog: 11.  
 

Ad – 12. 
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama obrazlaže Vladimir Burić (po tekstu koji se nalazi 
u prilogu zapisnika). 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 13. listopada 2022. i 
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 17. listopada 2022. razmatrali su prijedlog Odluke, te predlažu 
Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
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S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 
davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama u predloženom tekstu. 

Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 9 glasova „ZA“ donosi  
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na  

Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja 
 na uređenim javnim površinama 

- Prilog: 12. 
 

Ad – 13. 
Tanja Grubiša, predsjednica Komisije, navodi kako je Komisija za izbor i imenovanja na sjednici 18. 

listopada 2022. razmatrala prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članica Savjeta za socijalnu skrb i 
zdravstvo Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istog prihvati s prijedlogom da se BARBARA MOČIBOB 
ŠPERANDA, predstavnica Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i MARIJA MILOTIĆ, predstavnica Caritasa 
Porečko – Pulske biskupije, razriješe  dužnosti članica Savjeta, a da se umjesto njih za članice Savjeta imenuju 
LEA FERLIN, predstavnica Škole i IVA MILOHANIĆ, predstavnica Caritasa. 

Potpredsjednik Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom na to da nema rasprave, potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Rješenja o 

razrješenju i imenovanju članica Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina prema prijedlogu Komisije. 
Od 9 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 9 glasova „ZA“ donosi  
 

R J E Š E NJ E 
o razrješenju i imenovanju članica  

Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina 
- Prilog: 13. 

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

rad sjednice u 19:35 sati.  
 
KLASA: 024-01/22-01/26 
URBROJ: 2163-01-02/01-22-3 
Pazin, 18. listopada 2022. 

             Potpredsjednik 
             Gradskog vijeća 

                                       Vedran Ivančić, v.r. 
       Zapisnik vodila 
      Ana Bančić, v.r. 
 


