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Z A P I S N I K 

6. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina (dalje: Vijeće) održane 27. siječnja 2022. godine on – 
line, putem Microsoft Teams-a, s početkom u 18:00 sati. 
 

Prisutni vijećnici/vijećnice: Enna Peroš, Tanja Grubiša, Nikša Peroš, Mirnes Mujić, Barbara Širol 
Aleksić, Iva Bakarčić, Sandi Matijšić – MOŽEMO!; Vedran Ivančić, Mirjana Monas, Anja Juričić – IDS-HSU-
HNS; Endi Rimanić– HDZ; Željko Mrak - lista grupe birača. 

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, Enna Peroš (dalje: predsjednica Vijeća) obavještava 
kako je vijećnica Karmen Gašparini svoj mandat stavila u mirovanje slijedom čega nije prisutna na 
sjednici. Za sljedeću sjednicu očekuje se njezina zamjena.  

Osim vijećnika/vijećnica sjednici prisustvuju: Suzana Jašić, gradonačelnica Grada Pazina; Dragan 
Družeta, zamjenik Gradonačelnice Grada Pazina; Martina Brajković Mrak, pročelnica Ureda Grada; 
Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti; Maja Stranić Grah, pročelnica 
Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun; Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za 
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo; Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju 
reviziju; Danijela Debeljuh, Viša stručna suradnica 2. za imovinsko pravne odnose i  Gracijela Paulović, 
predstavnica talijanske nacionalne manjine.  

Predsjednica Vijeća, Enna Peroš nakon izvršene prozivke utvrđuje da od 13 vijećnika/vijećnica 
sjednici Vijeća prisustvuje njih 12, što znači da postoji potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, 
otvara rad sjednice i raspravu po predloženom redu.  

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

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

D N E V N I    R E D 

 
1. Verifikacija Zapisnika sa 4.  i  5. sjednice Gradskog vijeća; 
2. Pitanja vijećnika/vijećnica (odgovor); 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima; 
4. Prijedlog Odluke  o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Grada Pazina; 
5. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Grada Pazina; 
6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije 

razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine; 
7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Komunikacijske strategije i komunikacijskog 

akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. 
do 2027. godine; 

8. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu 
za potrebe gradnje objekta: Spojna ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ 
(D64); 

9. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec studeni i 
prosinac 2021. godine; 

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. 
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Ad - 1. 
 

 Predsjednica Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 4.  i  5. sjednice Gradskog vijeća, održanih 
dana 23. studenoga 2021. godine i 21. prosinca 2021. godine. 
 Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 
4. sjednice Gradskog vijeća održane dana 23. studenoga 2021. godine.  
 Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 
5. sjednice Gradskog vijeća održane dana 21. prosinca 2021. godine.  

- Prilog: 1. 
 

Ad - 2. 
 
Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika: 
Barbara Širol Aleksić – pokretanje ovrha u školi zbog nepodmirenih troškova prehrane djece 

 
Pitanja vijećnika/vijećnica.  

 Predsjednica vijeća poziva vijećnike/vijećnice da postave pitanja. 
 
Barbara Širol Aleksić (citirano): 
„Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 

Elvisa Klimana. 
Ove je nedjelje naša sugrađanka, zajedno sa svojom obitelji, šetala okolicom Berma i imala 

poprilično neugodno iskustvo. Dakle, očigledno je u tijeku bila hajka na divljač jer im je vepar istrčao na 
put, tik do njih samih. Pretrpjeli su strah, ali srećom nitko nije ozlijeđen.  

Pitanje glasi: na koji način uskladiti lovačka društva i njihove nedjeljne hajke te veliki broj šetača i 
izletnika na tom području, jer je sigurnost ljudi prioritet. Zahvaljujem na odgovoru i molim pisano 
očitovanje.“ 
- Pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
 
 Tanja Grubiša navodi kako ima tri pitanja (citirano): 

„Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, 
g. Elvisa Klimana. 

Zašto komunalni odjel ne reagira na prijave građana o održavanju cesta? 
OBRAZLOŽENJE 

23. prosinca 2021. poslala sam mail na službenu adresu Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno 
uređenje i graditeljstvo u kojem molim da se hitno nasipaju ceste uz rub asfalta cesta: Ciburi – Fakini i od 
Petrola preko Sarčije i Fakini do Podberma. 
Na relaciji Ciburi - Fakini uz kraj ceste je jako velika stepenica. Napravi se zato jer je cesta jako uska pa se 
vozila moraju micati u stranu, a pogotovo za vrijeme trajanja škole kad prolazi i autobus. 
Isti problem je i na relaciji od Petrola preko Sarčije i Fakini do Podberma. 
Još uvijek nitko nije odgovorio na mail, a još manje popravio ceste. 
Molim usmeno obrazloženje.“ 
 

„Pitanje za predsjednika uprave Usluge d.o.o., g. Vladimira Burića. 
Zašto se na grobljima nakon ukopa ne ostavi čisto i uredno stanje kakvo je bilo i prije i zašto se 

češće ne održavaju groblja? 
OBRAZLOŽENJE 

Građani se već duže vremena žale da moraju sami čistiti oko grobnog mjesta nakon ukopa. 
Ne ostane samo taj grob neuredan, nego i svi okolni, kao i staze. 
Dan nakon sprovoda obitelji dožive šok kad vide kako je neuredno, prljavo i razbacano, te u ionako već 
teškom psihičkom i emocionalnom stanju još moraju i čistiti svoje, ali i tuđa grobna mjesta. 
Građani uredno plaćaju grobarine i očekuju da za to dobiju odgovarajuću uslugu. 
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Molim pisano očitovanje.“  
- Pitanje proslijeđeno trgovačkom društvu Usluga d.o.o. Pazin. 
 

„Pitanje za pročelnicu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gđu Neviju Srdoč. 
Postoji li mogućnost da Grad Pazin zahtijeva od ZSU Grada Pazina da se počnu davati Posebne 

nagrade za naše uspješne sportaše i ako ne igraju u pazinskim klubovima? 
OBRAZLOŽENJE 

Bliži se proglašenje sportaša godine za 2021. Građani su me pitali postoji li mogućnost da se našeg 
sportaša koji je osvojio europsko srebro nagradi? 
Malo sam istražila i, naravno, može. Tada se takvi igrači ne uvrštavaju u kategorije „Najbolji sportaš/ica“, 
već im se može dati Posebna nagrada. 
Mišljenja sam da bi bilo lijepo kad bi se i Grad Pazin pohvalio svojim uspješnim građanima. 
Znam da drugi gradovi to redovito prakticiraju, pa bi bilo lijepo da to učini i Grad Pazin. Iz osobnog 
iskustva znam da Pazin to do sada nije činio. 
Zanima me može li, i hoće li Grad nešto poduzeti po tom pitanju. Molim usmeni odgovor.“ 
- Pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za društvene djelatnosti 
 
 Anja Juričić (citirano):  

„1. PITANJE ZA KOMUNALNI ODJEL – Za gdina. Pročelnika Klimana 
Što je novo po pitanju otvaranja zaobilaznice Lindarski križ – Ciburi, odnosno  kada se planira 

otvaranje iste s obzirom da bi donijela veliko olakšanje za promet, a isto tako navedeno je na jednoj od 
sjednica vijeća je odgovoreno kako će se kada se otvori zaobilaznica krenuti u saniranje šahtova kroz 
Grad Pazin, pa kada je isto u planu. Molim usmeni odgovor. 
 

2. PITANJE ZA KOMUNALNI ODJEL – Za gdina. Pročelnika Klimana 
Da li je moguće pješačke prelaze bolje osvijetliti. Na nekima se nalaze dodatna upozorenja 

(oznaka koja bljeska) međutim svejedno su u mraku i vrlo su nepregledni, primjerice na Starom Pazinu 
kod marketa, Beram na raskrsnici, u Pazinu kod kolegija oba dva itd, neki nisu osvjetljeni niti tom boljom 
signalizacijom. Molim usmeni odgovor. 
 

3. PITANJE ZA GRADONAČELNICU – Za gđu. Suzanu Jašić 
Da li možete javnost upoznati u kojoj je fazi gradnja novog vrtića na Novom Naselju koja je kako 

svi znamo najavljena za ovu godinu. Molim usmeni odgovor.“ 
 
 Nadalje, vijećnica Anja Juričić nadovezuje se na vijećnicu Barbaru Širol Aleksić vezano uz hajku 
na Kamuževom brijegu. Navodi kako su ljudi bili u šumi i da nisu znali da je u tijeku hajka, da je od samih 
lovaca bilo rečeno da što rade u šumi, a da nije bilo nikakve obavijesti. Ljudi su bili u vlastitoj šumi. 
Navodi da i nju također zanima kako da se osigura taj dio.  
 

Vedran Ivančić navodi kako ima tri pitanja (citirano): 
„Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, 

g. Elvisa Klimana:  
Građane zanima kada će krenuti obnova ceste u ulici Kapetana Lazarića te da li će obuhvatiti i 

ogradu koja je pala te je opasno trenutno prometovati njome. Također bilo bi neophodno postaviti 
ogledalo na ulaz/izlaz ulice kod „Istraplastike“ radi sigurnosti pošto je isti nepregledan. Isti problem 
nepreglednosti bi se mogao riješiti ogledalom i na skretanju prema proizvodnji Kamen Pazinu. Molim 
kratak usmeni i pismeni odgovor.“ 
- Pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
 

„Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, 
g. Elvisa Klimana i Predsjednika Uprave Usluge d.o.o., Vladimira Burića: 
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Obratili su nam se zabrinut građani s molbom da li je moguće postaviti ogradu na trećem katu 
groblja Moj mir u Pazinu. Naime građani koji imaju grobna mjesta na trećem katu nisu u mogućnosti 
adekvatno održavati grobna mjesta pošto postoji opasnost da padnu te se teško ozlijede ili ne daj bože 
poginu. Možda bi uz postavljanje ograde trebalo razmisliti i o sanaciji zida te o možda uklanjanju 
pojedinih stabala koji uzrokuju oštećenja na zidu i grobnim mjestima. Molim kratak usmeni i pismeni 
odgovor.“ 
- Pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo i 
trgovačkom društvu Usluga d.o.o. Pazin. 
 

„Pitanje za Gradonačelnicu Suzanu Jašić: 
Građane zanima da li postoji popis gradskih stanova i građana koji žive u njima te da li imaju 

uvjete za živjeti u njima. Također preneseno nam je da se neki navodno čak iznajmljuju. Molim kratak 
usmeni i pismeni odgovor.“ 
- Pitanje proslijeđeno Gradonačelnici Grada Pazina. 

 
Vijećnik Vedran Ivančić nadodaje da, vezano uz lov na divlje svinje i divljači, zna da lovačka 

društva imaju zakonsku obvezu označiti da su taj dan u lovištima, sa znakovima „oprez“, „lov u tijeku“ 
itd.  
 

Mirjana Monas (citirano): 
„ 1. Pitanje za Gradonačelnicu Suzanu Jašić:  

Na današnji dan 27. siječnja 1859. umro je u Beloj Crkvi Josip Lazarić (Lazarich von Lindaro), austrijski 
general rođen u Trstu 19. ožujka 1784. Za Pazin najzanimljiviji po tomu što je 1813. s malobrojnijim i 
lošije naoružanim ljudstvom uspio je kod Lindara zaustaviti francuske postrojbe te u Beramskoj vali 
zarobiti oko 900 vojnika. Uz pojačanja pristigla iz Rijeke, zauzeo je 9. rujna 1813. Pazin, a 11. runa 1813. i 
Pulu, sljedećega dana Kopar te sudjelovao u opsadi Trsta. U desetak dana praktički je za Austriju zauzeo 
cijelu Istru. Za te je zasluge promaknut u bojnika, a u čast pobjede iz Beča je 1813. u Pazin poslan 
spomen-barjak koji se danas kao "Zastava kapetana Lazarića" čuva u Muzeju Grada Pazina. Godine 1815. 
odlikovan je Viteškim križem Reda Marije Terezije, a 1819. dobio je titulu baruna s pridjevkom 
"Lindarski" (von Lindaro). Karijeru je završio u Beloj Crkvi u Banatu gdje je umro i pokopan. Na 
tamošnjem katoličkom groblju nalaze se ostaci njegove grobnice. 

Pitanje:  
Da li  se Grad Pazin i Istarska županija mogu angažirati oko uređenja njegove grobnice u Beloj 

Crkvi. Tim više što se posljednjih godina na tom groblju obnavljaju grobnice pokojnih austrijskih vojnika i 
službenika koji su umrli u tom kraju, a sam Josip Lazarić dio je Pazinske povijesti i to zaslužuje.      

 
2.  Pitanje za Gradonačelnicu Suzanu Jašić: 

Objavljeno je da će se u travnju 2022. godine održat prvi međunarodni poljoprivredni sajam u Istri pod 
nazivom „AgroTerra Istra 2022.“. U organizaciju ovog sajma uključeni su tvrtka „Mars eventi“ i Grad 
Pazin. Ovu manifestaciju su najavili gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić i direktor sajma Marko 
Londero. 
Grad Pazin ima zaposlenog Savjetnik za vođenje projekata i manifestacija koji prema opisu svog radnog 
mjesta: 
-  obavlja poslove osmišljavanja, planiranja i pripreme gradskih manifestacija te brine o programskim i 
sadržajnim aspektima manifestacije, koordinira suradnju s gradskim udrugama i drugim subjektima u 
kreiranju programa, 
-  obavlja poslove organizacije i koordinacije aktivnosti i ugovorenih subjekata za realizaciju gradskih 
manifestacija te brine o prostornim, tehničkim i logističkim aspektima za održavanje manifestacije, 
-  priprema stručne elemente, podloge i informacije o gradskim manifestacijama za potrebe organizacije 
i realizacije promocije prije, za vrijeme i nakon manifestacije. 
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Pitanje:  
Zbog čega je gradonačelnica angažirala privatnu tvrtku „Mars eventi“ za organizaciju sajma, kad 

za obavljanje istih poslova ima zaposlenu osobu i koliko će koštati angažman (koliko će se platiti) „Mars 
eventa“ na organizaciji sajma.       

 
3.  Pitanje za pročelnicu Neviju Srdoč: 

Nakon što je Grad Pazin izdvojio sredstva za pomoć potrebitima u 12 mjesecu ove godine što 
pohvaljujem, dobila sam  više upita a i kritika na način na koji se isplaćuje pomoć. 
Naime, mnogi smatraju da se treba poboljšati način na koji se dolazi do podataka za isplatu. Traži se od 
korisnika da dostave potvrdu o primanjima koja možda ne bi trebala jer se svi podaci o primanjima mogu 
potražiti u poreznoj upravi. 
Također smatram da nije dovoljno razrađen kriterij po kojem se vrši isplata jer se fokusiramo samo na 
pojedinca kao takvog a znamo da je razlika u kakvom se kućanstvu živi, tj. da li korisnik ima partnera ili 
nema, te da li živi sam ili u kućanstvu sa nekim. 
Trebalo bi uložiti više truda te iako nikada svi neće biti zadovoljni poboljšati uvjete i kriterije za dobivanje 
pomoći, a mnogi kojima je potrebita se i srame potražiti pomoć. 

Pitanje:  
Kako  možemo zajedno napraviti popis svih potrebitih da zadovoljimo čim više građana? 
Molim usmeni i pismeni odgovor.“ 

- 1. i 2. pitanje proslijeđeno Gradonačelnici Grada Pazina, a 3. pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za 
društvene djelatnosti.  
 

Mirnes Mujić navodi kako ima tri pitanja (citirano):  
„1. Ogledalo na Lovrinu koje je bilo razbijeno, koje je na kraju uklonjeno u potpunosti, kad će se 
to riješit? 
2. Ogledalo kod starog vodovoda, na Vranici postavljen je loše, i dalje je nepregledno? 
3. Rasvjeta na parkingu kod starog kina? 
Molim usmeni odgovor.“ 

 
Endi Rimanić (citirano): 
„Pitanje za Uslugu d.o.o., Vladimira Burića: 
Zbog čega se lokalne ceste u svrhu sprječavanja poledice posipavaju šljunkom umjesto tekućim 

sredstvima?  
Vožnja po šljunku je vrlo neugodna i opasna, a značajno oštećuje i vozila. Iz tog razloga mislim da 

su tekuća sredstva puno bolji izbor. 
Moli usmeni odgovor, a ukoliko nije moguće onda pismeni.“ 

- Pitanje proslijeđeno trgovačkom društvu Usluga d.o.o. Pazin. 
 

Predsjednica vijeća zahvaljuje vijećnicima i vijećnicama na pitanjima te moli da ista pošalju na 
email adresu referentice za Gradsko vijeće, Ane Bančić, i to sutra do kraja dana.  
 Predsjednica vijeća poziva prisutne da iznesu svoje odgovore.  
 
 Elvis Kliman odgovara na postavljena pitanja.  
 Vezano uz lov u okolici Berma (Barbara Širol Aleksić) navodi da zasigurno lov treba biti 
organiziran na način da ne predstavlja opasnost za ljude odnosno građane i da će se sa lovačkom 
udrugom iskomunicirati što se to desilo te da Grad nema u tom području nadležnosti, osim ukoliko se 
ukaže potreba da se izvrši prijava. Radi se o području nadležnosti lovnog inspektora, eventualno policije.  
S obzirom na to pokušati će se saznati o detaljima od lovačke udruge, te ukoliko je bilo nekih prijava, 
onda od nadležnih inspekcija odnosno policije. 
 Vezano uz pitanje nasipavanja cesta (Tanja Grubiša) obrazlaže da je to posao redovnog 
održavanja i da su konkretne ceste povjerene trgovačkom društvu Usluga d.o.o. na održavanje. Daje 
informaciju da je zamjenik gradonačelnice bio nedavno sa predstavnikom usluge da se napravi jedno 



6 
 

bolje, cjelovitije nasipavanje na tom području. Navodi da je tamo bio deponiran materijal, koji je 
potrošen i koji je trebalo maknuti od tamo. Isto je u planu da se to u najbržem roku napravi. S obzirom 
na vremenske uvjete ljudi su angažirani za zimske službe i imaju dosta noćnog rada i posipavanja, pa to 
malo sporije ide jer su angažirani za mjesta koja predstavljaju opasnost za promet. Navodi da predmetne 
ceste idu u skoru sanaciju. 
 Na pitanje otvaranja zaobilaznice Lindarski križ – Ciburi (Anja Juričić) daje informaciju da je,  
prema njegovim saznanjima, rok s izvođačem 25. veljače kada bi se izvođač trebao maknuti. Izvođač je 
sada u fazi montaže semafora. Radi se o smart semaforu, vrijednosti oko 500.000 kuna. Nakon toga će 
se raditi interni tehnički pregled nakon čega se radi privremena regulacija. Razmišlja se još o tome da li 
će se cesta otvoriti samo do Lindarskog križa (od pravca Labina) ili sve do kružnog toka. Trenutno su u 
tijeku i radovi hortikulturalnog uređenja kružnog toka Rogovići, što bi također trebalo biti završeno do 
25. veljače. Postaviti će se i privremena signalizacija te se puštanje u promet očekuje krajem veljače ili 
početkom ožujka, ukoliko ne nastupe neke druge okolnosti koje u ovom trenutku nisu poznate Gradu, 
izvođaču, nadzoru ili investitoru.  
 Pročelnik navodi da je poznat problem osvjetljenja pješačkih prijelaza (Anja Juričić). Ističe da je 
javna rasvjeta napravljena sukladno svim svjetlosno tehničkim pravilima, ali da je bilo i nekih kritika da 
se radi o prejakom svjetlu. Slaže se da postoji nedovoljno osvjetljenje i da će se kroz grad taj problem 
riješiti kroz rješavanje kolničkog zastora i postavljanjem novih rasvjetnih tijela. Navodi da je u tijeku 
narudžba projekta. Na Starom Pazinu dodana je dodatna bljeskalica. Ostalo će se napraviti sukladno  
mogućnostima. Lokacije kroz Pazin će biti riješene tijekom prve polovice ove godine. Ukoliko se zamijeti 
da nekakvo svjetlo na nekom pješačkom prijelazu toliko podkapacitirano da predstavlja ugrozu tada 
ćemo pristupiti rješavanju i toga.  
 Vezano uz pitanje obnove ceste u ulici Kapetana Lazarića (Vedran Ivančić) pročelnik navodi da 
mu se čini da je u proračunu predviđeno 50.000 kuna, što je vjerojatno nedovoljno za sve što se tamo 
traži, ali da je svjestan problema zato je isto stavljeno u program gradnje. Ubrzo će se napraviti 
hodogram odnosno plan aktivnosti kako će se ta sredstva koristiti ove godine i da se vidi obuhvat 
zahvata. Vezano uz ogledalo kod Istraplastike i skretanja za Kamen Pazin navodi da se sa predmetnim 
zahtjevima nije susretao ali da će se ići pogledati te da zna da su se kod tog skretanja radio nogostup.  
 Po pitanju ogledala na Lovrinu (Mirnes Mujić) navodi da je ta lokacija potencijalno opasno 
mjesto gdje, uz ogledalo, bi možda trebalo postaviti i pješački prijelaz. Vezano uz to bilo je prijedloga 
Komisije za promet i na tome će se još raditi. Ako je ogledalo razmješteno, odmah će se dati nalog da se 
to riješi. Nema dojavu od ophodara o tome.  
 Isto tako, vezano uz ogledalo kod starog vodovoda (Mirnes Mujić) također nije dobio dojavu od 
ophodara.  
 Na pitanje o rasvjeti na parkingu kod starog kina (Mirnes Mujić) odgovara da je zatražena 
ponuda koja iznosi nešto više od 30.000,00 kuna za osvjetljenje s postojećim rasvjetnim tijelima odnosno 
da se provede električna energija i da se promijene žarulje, što je dosta veliki iznos. Navodi da je za 
proširenje javne rasvjete u proračunu predviđeno 200.000,00 kuna i da se radi prijedlog utroška tih 
sredstava te da će jedan od prijedloga biti i to.  
 

Nevija Srdoč odgovara na postavljena pitanja. 
 Na pitanje vezano uz dodjelu posebnih nagrada i Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga 
(Tanja Grubiša) pročelnica daje informaciju da je prema Izvršnom odboru ZSU dana 17. siječnja 2022. 
godine upućen dopis sa predmetnim pitanjem. Daje informaciju kako misli da je Izvršni odbor jučer imao 
sjednicu, ali da na web stranici, gdje se nalaze svi zapisnici još uvijek nema zapisnika, ali da u svakom 
slučaju da će Grad dobiti njihovo očitovanje. Po zaprimanju istoga, ovaj usmeni odgovor, nadopuniti će 
dostavom pismenog odgovora.  
 Vezano uz pitanje vezano uz dodjelu naknada za starije osobe koje Grad dodjeljuje jedanput 
godišnje tzv. Božićnice (Mirjana Monas) navodi da se u potpunosti slaže sa vijećnicom Mirjanom Monas 
iz razloga što se radi o starijim osoba, zato što je vrlo često njih sram podnijeti zahtjev i vrlo često do njih 
ne dođu potrebne informacija. Navodi da će se stvari u jednom dijelu popravljati godinama i da akti 
Grada služe tome da ih se provjerava kako zapravo oni funkcioniraju u životu i da su podložni 
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promjenama. Praćenjem je uočeno da se od 2019. godine broj korisnika povećava. Navodi da je 2019. 
godine bilo samo 72 korisnika, 2020. godine – 90 korisnika, a da je 2021. godine bilo 226 korisnika. Ističe 
da je još puno prostora da se obuhvati najranjivije, a što je i cilj ove naknade, i obuhvatiti što veći broj 
ljudi kako bi svi dobili ono što im pripada bez srama. Navodi da drugi dio priče, za koji se ima vremena 
do sljedećeg prosinca, odnosi se na pitanje kako najpravičnije dodijeliti naknade a da svi budu 
obuhvaćeni. Pročelnica podsjeća da je vijećnica prošli put govorila kako treba uključiti i udovice, o čemu 
se je promišljalo i došlo do novog prijedloga na način da se uzmu kućanstva. O načinu da li će se uzeti 
bračni par ili izvanbračnu zajednicu ili sve članove kućanstva poziva vijećnike i predstavnike udruge 
umirovljenika da zajedno porade na tom prijedlogu. Navodi da je do sada bio vrlo komplicirani postupak 
dok se dobiju podaci iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, zbog čega se pokrenulo uključivanje 
u jedan direktan sustav sa Poreznom upravom, o čemu će nadležno tijelo donijeti odluku i čime bi se 
omogućilo da Upravni odjel za društvene djelatnosti ima pristup tom sustavu i time odmah budu vidljivi 
prihodi pa umirovljenici i starije osobe neće morati donositi izvatke, nego će samo podnijeti zahtjev. 
Navodi da se ulaže trud da se stvari pojednostave, da postoji svijest zbog problema i poziva svih na 
suradnju.  
 
 Gradonačelnica Suzana Jašić odgovara na postavljena pitanja.  
 Gradonačelnica pozdravlja prisutne i zahvaljuje se na postavljenim pitanjima. Kreće odgovarati 
od četvrtog pitanja.  
 Na pitanje vezano uz prvi međunarodni poljoprivredni sajam (Mirjana Monas) odgovara da Grad 
Pazin nema zaposlenu osobu na organizaciji sajmova, niti da bi Grad Pazin trebao organizirati sajmove. 
Navodi da Grad nije naručio sajam i angažirao tvrtku „Mars eventi“, već je ta tvrtka napravila jedan 
koncept koji je, očito, pripremala neko dulje vrijeme te su prije nekoliko mjeseci došli na sastanak u Grad 
Pazin gdje su predstavili ideju i koncept te zatražili podršku Grada Pazina. Gradonačelnica objašnjava da 
je ona u tom trenutku rekla da je apsolutno njihova ideja hvalevrijedna i potrebna Pazinu te ih je pitala 
na koji način, osim što može idejno stati iza njih, ih Grad Pazin još može podržati. Do sada su održana 
dva, tri sastanka te su na dva sastanka bili i medari. Grad Pazin je socijalizirao dijalog između Grada, 
organizatora i dana meda koji su nažalost već prethodno htjeli biti otkazani pa su našli taj jedan prostor 
suradnje da svi zajedno nastupe u mjesecu travnju. U tom smislu Grad Pazin je na neki način formalni 
partner koji se stavlja na raspolaganje budući da će to biti događaj od tri dana kada se očekuje jako puno 
ljudi i jako puno izlagača. U veljači bi se trebao održati sastanak na kojem bi bilo više riječi o samom 
konceptu i vjeruje da će se u taj trodnevni događaj uključiti jako puno dionika s područja Pazina, a da 
ima prostora i za turističku zajednicu, za udruženje obrtnika i ugostitelje. Nada se da će Grad taj vikend 
živjeti punim plućima i punim trgovinama. 
 Po pitanju uređenja grobnog mjesta Josipa Lazarića u Beloj Crkvi (Mirjana Monas) 
Gradonačelnica se zahvaljuje vijećnici na informaciji. Navodi da se to sigurno hvalevrijedna inicijativa, 
međutim, s obzirom na financijsko stanje u proračunu Grada Pazina, sumnja da će se to naći na listi 
prioriteta, ali u svakom slučaju da se može razgovarati sa Istarskom županijom.  
 Vezano uz pitanje popisa gradskih stanova (Vedran Ivančić) odgovara da Grad ima popis stanova 
i ima popis ljudi koji su unutra. Jedan dio stanova dodijeljen je socijalno deprivilegiranim ljudima, 
najčešće su to samci. Nažalost, jedan veliki dio tih stanova je u izuzetno lošem stanju, desetljećima se 
praktično nije ulagalo u njih tako da se reagira kada netko nešto javi. Navodi da planira jedan obilazak 
stanova da se napravi koncept budućeg socijalnog stanovanja da se vidi do kraja u kojem stanju su ti 
stanovi, kako bi se moglo kandidirati barem dvije zgrade u gradskom vlasništvu za rekonstrukciju i 
energetsku obnovu. Nada se, ne samo da će se podići fond stanova, nego da će se uspjeti i dio stanova 
učiniti pristojnijim mjestom za život. Obavještava da za pitanja vezana uz stanove ili uz dodjelu stanova 
svatko može doći kod gospodina Irenka Pilata u Odsjeku za pravne poslove i imovinu.  
 Gradonačelnica na pitanje vezano uz gradnju novog vrtića na Novom Naselju (Anja Juričić) 
odgovara da je projekt vrtića pri kraju i da se sada jasno treba razraditi hodogram. Generalni urbanistički 
plan je sada ključni dokument koji bi trebao doći na javno savjetovanje i na Gradsko vijeće. Trenutno se 
čeka nadležni županijski ured da nam da pozitivno mišljenje da se onda može objaviti savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću, te kada se zaključi savjetovanje GUP se upućuje na Gradsko vijeće. Kada se, i 
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ukoliko se, izglasaju njegove izmjene, otvara se put da se krene sa realizacijom projekta dječjeg vrtića. 
Gradonačelnica najavljuje i poziva svih na prezentaciju u veljači gdje će biti taj projekt prezentiran, kako 
bi se znalo kako izgleda sam projekt odnosno dječji vrtić. Napravljeni su i preduvjeti za dogovore sa 
nadležnim drugim tvrtkama vezano uz priključke, vodi itd. Dakle, Grad je taj projekt pripremio, međutim, 
dok se GUP ne donese ne može se krenuti u njegovu realizaciju. U svakom slučaju, misli da će veljača biti 
ključni mjesec vezan uz taj projekt.  
 
 Predsjednica Vijeća zahvaljuje svima na postavljenim pitanjima i na odgovorima. 
 S obzirom na to da nema daljnjih pitanja, Predsjednica Vijeća zaključuje točku dnevnoga reda. 

- Prilog: 2. 
 

Ad – 3. 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima obrazlaže Elvis 

Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
Odbor za Statut, poslovnik i upravu na sjednici 24. siječnja 2022. i  Odbor za prostorno uređenje, 

komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 24. siječnja 2022. razmatrali su prijedlog Odluke, te 
predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

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

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u predloženom tekstu. 
 
Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 12 glasova „ZA“ donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnim djelatnostima 
- Prilog: 3. 

 
Ad – 4. 

 
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Grada Pazina obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
Odbor za Statut, poslovnik i upravu na sjednici 24. siječnja 2022. i  Odbor za prostorno uređenje, 

komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 24. siječnja 2022. razmatrali su prijedlog Odluke, te 
predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu, uz prijedlog da se članak 44. i 45. izbrišu i 
zamijene novima, koji glase: 

„Članak 44. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/18., 60/19. i 39/20.). 

Članak 45. 
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.„ 
Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
Vijećnik Vedran Ivančić navodi da za ovu Odluku zna da je to zakonska obveza i zašto se donosi, 

ali da napominje da je predlagatelj zakona odnosno država dosta loše oblikovala taj zakon i da će sigurno 
stvoriti probleme obrtnicima i malim privrednicima i da neće biti razlike između onečistivača i onog koji 
manje onečišćuje okoliš odnosno neće biti prema pravilima da onečišćivač plaća najveću cijenu i da će se 
dosta izjednačiti određene kategorije koje ne bi trebale spadati u te kategorije. Zakon tako nalaže. 
Navodi da mu je žao da će određeni građani  vjerojatno imati određene financijske troškove shodno toj 
odluci, ali da je tako kako je.  
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Gradonačelnica Suzana Jašić navodi da je bilo velikih problema dok se je radilo ovu Odluku i da je 
cilj bio da se ista uskladi sa zakonom, da se ne podignu troškovi građanima, barem ne u većoj mjeri, a da 
se zaštiti onaj dio građana koje ovaj zakon nije prepoznao. Navodi da se je više puta sastajalo i 
dopunjavalo ovu odluku jer da je cilj bio da građani/kućanstva, s obzirom da više nije bitno koju kantu 
građani imaju, da se morala staviti obvezna minimalna cijena za sva kućanstva, tako da se u tom smislu 
nekim građanima cijena par kuna smanjuje, dok se nekima cijena par kuna povećava, ovisno da li su prije 
imali kantu od 80 ili 120 litara. Navodi da se je najveća nepravda dogodila u nekućanstvima gdje su sve 
djelatnosti svrstane u kategoriju nekućanstva, nevezano da li je riječ o tvornici, malom obrtu, malom 
informatičaru, konzultantu i da nisu uopće prepoznati građani koji jedan dio godine samo iznajmljuju 
svoj stan ili kuću u turizmu. Dakle, svi su ti ljudi trebali biti svrstani u kategoriju nekućanstva i plaćati, ne 
samo veću cijenu usluge nego i gubiti dio prava koja kućanstva imaju (besplatan odvoz razvrstanog 
otpada, odvoz glomaznog otpada). Odlukom se pokušalo zaštiti taj dio građanstva koji je samaozapolen i 
koji radi po kućama, stanovima, taj dio ljudi koji iznajmljuje svoje vlastite nekretnine u turizmu, OPG-
ovce. Navodi da je Gradsko vijeće dužno ovu odluku donijeti do 31. siječnja. Kao i neki drugi gradovi, 
odlučeno je da bi bilo dobro primjenu ove odluke odgoditi, što je kasnije moguće, iz razloga što ima još 
jako puno nedorečenosti u cijelom tom sustavu te da vjeruje da će se neke stvari i mijenjati u ovoj 
godini. Ne bi htjela se zaletiti, već vidjeti kako će se nastaviti rasprava između ministarstva, gradova, 
komunalnih društava i da se ima vremena taj sustav još bolje posložiti. U principu, odluka se mora 
donijeti zakonski, da Grad Pazin ne bi platio kaznu, a nakon toga, u ovoj godini, će se taj sustav 
podešavat, planirati tako da se on krene implementirati od 1. siječnja sljedeće godine, uz nadu da će 
sam zakonodavac već u ovoj godini neke stvari ispraviti i popraviti.  

S obzirom na to da nema daljnjih pitanja ni komentara, Predsjednica Vijeća zaključuje raspravu, 
te daje na glasovanje prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 
na području Grada Pazina u predloženom tekstu, uz izmjenu čl. 44. i 45. koji se brišu i zamjenjuju 
novima, koji glase: 

„Članak 44. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/18., 60/19. i 39/20.). 

Članak 45. 
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.„ 
 

Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 12 glasova „ZA“ donosi 
 

ODLUKU 
o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

na području Grada Pazina  
uz izmjenu članka 44. i 45. Odluke 

- Prilog: 4. 
 

Ad – 5. 
 
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Grada Pazina obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika), te ističe da će 
Gradonačelnica, u svojstvu predlagača akta, predložiti amandman na prijedlog predmetne Odluke.  

Odbor za Statut, poslovnik i upravu na sjednici 24. siječnja 2022. i  Odbor za prostorno uređenje, 
komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 24. siječnja 2022. razmatrali su prijedlog Odluke, te 
predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

Gradonačelnica Suzana Jašić navodi da, s obzirom da je na odborima podnesen prijedlog izmjene 
Odluke iz prethodne točke dnevnoga reda, te da je predmetna Odluka donijeta s predloženim 
izmjenama odnosno da stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, treba i ovu predloženu Odluku uskladiti 
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s time da ona stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine. Slijedom toga, Gradonačelnica podnosi 
amandman na način da se članak 4. briše i zamjenjuje novim, koji glasi:  

„Članak 4.  
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.„ 
Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da nema rasprave, Predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina, zajedno 
sa predloženom izmjenom članka 4. koji se briše i zamjenjuje novim, koji glasi: 

„Članak 4.  
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.„ 
 
Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 12 glasova „ZA“ donosi 
 

ODLUKU 
o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

na području Grada Pazina 
uz izmjenu članka 4. Odluke 

 
- Prilog: 5. 

 
Ad – 6. i 7. 

 
Prijedlog Odluke o pokretanju izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog 

područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine i prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade 
Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije urbanog područja 
Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u 
prilogu zapisnika). 

Odbor za Statut, poslovnik i upravu na sjednici 24. siječnja 2022. i  Odbor za gospodarstvo, 
financije i razvoj na sjednici 25. siječnja 2022. razmatrali su prijedloge Odluka, te predlažu Vijeću da iste 
prihvati u predloženom tekstu. 

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

o pokretanju izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje 
od 2022. do 2027. godine i prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Komunikacijske strategije i 
komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 
2027. godine u predloženim tekstovima. 

Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 12 glasova „ZA“ donosi 
 

ODLUKU 
o pokretanju izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Pazin  

za razdoblje od 2022. do 2027. godine 
 

Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 12 glasova „ZA“ donosi 
 

ODLUKU 
o pokretanju postupka izrade Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana 

za provedbu Strategije urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine 
 
-Prilog: 6. i 7. 
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Ad – 8. 
 

Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu za 
potrebe gradnje objekta: Spojna cesta Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64) obrazlaže Elvis 
Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Odbor za Statut, poslovnik i upravu na sjednici 24. siječnja 2022. i  Odbor za gospodarstvo, 
financije i razvoj na sjednici 25. siječnja 2022. razmatrali su prijedlog Odluke, te predlažu Vijeću da istu 
prihvati u predloženom tekstu. 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da nema rasprave, Predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o promjeni 

namjene javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu za potrebe gradnje objekta: Spojna cesta 
Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64) u predloženom tekstu. 

Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 12 glasova „ZA“ donosi 
 

ODLUKU 
o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu  

za potrebe gradnje objekta: Spojna cesta Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64) 
 

-Prilog: 8. 
 

Ad – 9. 
 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec studeni i prosinac 
2021. godine obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 25. siječnja 2022. razmatrao je Izvješće, te 
predlaže Vijeću da istog prihvati. 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
S obzirom da nema rasprave, Predsjednica Vijeća daje na glasovanje Izvješće o korištenju 

proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec studeni i prosinac 2021. godine. 
Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 12 glasova „ZA“ donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec studeni 

i prosinac 2021. godine. 
- Prilog: 9. 

Ad – 10. 
 
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu obrazlaže Nevija 

Srdoč  (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina na sjednici 26. siječnja 2022. godine 

razmatralo je prijedlog Rješenja, te predlaže Vijeću da istoga prihvati u predloženom tekstu, s 
prijedlogom da se uvodni dio izmjeni na način da glasi:  

„Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 
35/08. i 127/19.) vezano uz članak 6. stavak 2. Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta („ Službene 
novine Grada Pazina“ 9/94., 12/95., 2/98., 2/08. i 5/08.-pročišćeni tekst), članka 47. Statuta Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/95., 3/98., 13/08., 06/09.-pročišćeni 
tekst, 23/09., 28/14., 18/16., 18/16.-pročišćeni tekst i 46/21, ) i članka 22. Statuta Grada Pazina 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni 
tekst), a na prijedlog Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu od 14. prosinca 2021. godine, 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj ____“ 

Predsjednica Vijeća otvara raspravu. 
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Vijećnik Vedran Ivančić navodi da je gospodin Tumpić do sada vrlo kvalitetno obavljao funkciju 
ravnatelja Pučkog otvorenoga učilišta, da je ulagao izuzetan trud i energiju da ta ustanova uopće 
egzistira i funkcionira, s obzirom na probleme koji prate tu ustanovu, od podkapacitiranosti i nikakvu 
mogućnost za pronalazak novih djelatnika. Nada se da je ovo imenovanje još jedno svjetlo u tunelu koje 
će pomoći da ta ustanova bude i dalje u funkciji i na usluzi građanima. Zahvaljuje se gospodinu Darku što 
se prijavio opet. Navodi da je to pozitivna stvar za tu ustanovu te da vjeruje da će i Grad iznaći 
mogućnosti i sredstava da mu pomogne da tu ustanovu održi na životu i bude na usluzi građana i dalje.  

S obzirom na to da nema daljnjih pitanja ni komentara, Predsjednica Vijeća zaključuje raspravu, 
te daje na glasovanje prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu u 
predloženom tekstu, uz izmjenu uvodnog dijela, koji glasi:  

„Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 
35/08. i 127/19.) vezano uz članak 6. stavak 2. Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta („ Službene 
novine Grada Pazina“ 9/94., 12/95., 2/98., 2/08. i 5/08.-pročišćeni tekst), članka 47. Statuta Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/95., 3/98., 13/08., 06/09.-pročišćeni 
tekst, 23/09., 28/14., 18/16., 18/16.-pročišćeni tekst i 46/21, ) i članka 22. Statuta Grada Pazina 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni 
tekst), a na prijedlog Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu od 14. prosinca 2021. godine, 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj ____“ 
 

Od 12 nazočnih vijećnika/vijećnica, Vijeće s 12 glasova „ZA“ donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 

- Prilog: 10. 
 
 Predsjednica Vijeća napominje da bi trebalo donijeti izmjene i dopune Poslovnika o radu 
Gradskog vijeća zbog ovakvih situacija kada se sjednice održavaju online, kako bi se na bolji način 
definirao način glasanja i komunikacije. Predlaže da se o tome razmisli i da se taj dio napravi i dopuni s 
obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo.  

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednica Gradskog vijeća 
zaključuje rad sjednice u 19:30 sati te najavljuje slijedeću 7. sjednicu za dan 22. veljače 2022. sa 
početkom u 18:00 sati. 

 
 
KLASA: 024-01/22-01/02 
URBROJ: 2163-01-2/1-22-3 
Pazin, 27. siječnja 2022. 

                Predsjednica  
               Gradskog vijeća 

                                Enna Peroš, v.r. 
         Zapisnik vodila 
    Danijela Debeljuh, v.r.



 13 

 


