
U skladu s Programom rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2016. godinu KLASA: 

021-05/15-01/60, URBROJ: 2163/01-03-02-15-3 od 18. prosinca 2015. godine predsjednik 

Gradskog vijeća Grada Pazina podnosi  
 
 

I Z V J E Š T A J 
O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA 

za 2015. godinu 
 
  

I. UVODNO  
 

1. Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) kao predstavničko tijelo 

građana i tijelo lokalne samouprave u okviru svoje nadležnosti donosilo je opće akte i 

obavljalo druge poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, 

a osobito poslove uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, 

komunalnog gospodarstva, brige o djeci, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, kulture, tjelesne 

kulture i sporta, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite, prometa, 

održavanja javnih cesta i  druge poslove u okviru zakonskih i podzakonskih propisa, Statuta i 

općih akata Grada.  

 

 2. Gradsko vijeće je u 2015. godini brojilo 15 članova, a u sastavu Vijeća bili su: 

Vedran Ivančić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Serđo Rigo, Nives Matić i Valter Žgrablić - s Liste 

Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i Hrvatske 

narodne stranke - Liberalni demokrati (HNS); dr.sc. Sandi Blagonić, Ivica Gržinić i Boris 

Demark - Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP); Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac i Ivan 

Bubić - Hrvatska demokratska zajednica (HDZ); Valter Milohanić i Patricia Antolović – 

Kandidacijska lista grupe birača nositelja Valtera Milohanića; Renato Kalac, prof. - 

Kandidacijska lista grupe birača nositelja Renata Kalca. 

  

II. RAD I AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA 

 

1. U okviru zakonskih i statutarnih (normativnih) ovlaštenja, a sve prema Programu 

rada  u promatranoj godini Gradsko vijeće radilo je na nedovršenim poslovima iz prethodne 

godine i  na provedbi propisa i Programa rada Gradskog vijeća za 2015. godinu.   
  
2. U izvještajnoj godini Gradsko vijeće održalo je osam (8) sjednica od čega dvije (2) 

svečane (obilježavanje Dana Grada i 72.-godišnjice Pazinskih odluka). Na radnim sjednicama 

(6) Gradsko vijeće je raspravilo 142 dokumenta (odluke, pravilnike, programe, izvještaje, 

rješenja, zaključke…).  

Navodimo teme o kojima je Gradsko vijeće, uz Verifikaciju skraćenog zapisnika s 

prethodne sjednice i Pitanja vijećnika na svojim sjednicama raspravljalo i odlučivalo: 

 

17. Sjednica Gradskog vijeća održana 24. ožujka: Informacija o stanju sigurnosti na 

području Grada Pazina za 2014. godinu; Izvještaj o radu sa financijskim poslovanjem i prikaz 

intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin za 

2014.; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin; Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u  

Dječji vrtić „Olga Ban” Pazin; Izvještaj o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin 

za 2014. godinu; Izvještaj o radu i Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina; 

Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacije civilnog društva 

za 2014. godinu; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 



 2 

infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini; Izvještaj o izvršenju Programa održavanja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini; Izvještaj o izvršenju 

Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za  Grad Pazin u 2014. 

godini; Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2014. godinu; 

Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2014. godinu; Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2015.; Odluka o 

donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada 

Pazina; Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“; Prijedlog 

Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prodaji nekretnine u K.O. Gologorica; 

Odluka o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni „Ciburi” Grada Pazina; Odluka o socijalnoj 

skrbi Grada Pazina; Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, 

Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje; 

Odluka o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina; Odluka o osnivanju 

Odbora za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada Pazina; Odluka o izmjeni Odluke 

o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu; Rješenje o 

razrješenju i imenovanju predsjednice Komisije za priznanja i nagrade Gradskog vijeća Grada 

Pazina; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2014. godine; 

Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2014. godinu. 

 

 18. sjednica Gradskog vijeća održana 26. svibnja: Odluka o donošenju III. (trećih) 

Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina; Financijsko izvješće Osnovne 

škole Vladimira Nazora Pazin za 2014. godinu; Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o 

osnivanju prava građenja; Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin 

u 2014. godini; Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu; 

Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu; 

Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa 

Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2014. godine; Izvješće o ostvarenju Programa rada i 

Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2014. godinu Zajednice sportskih udruga Grada 

Pazina; Izvješće o poslovanju «Pazin sport»  d.o.o. za 2014. godinu (sažetak); Prijedlog Odluke 

o donošenju Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; Pravilnik o ukidanju 

Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba 

Grada Pazina u području društvenih djelatnosti; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina; Odluka o izradi Urbanističkog plana 

uređenja područja industrijske namjene Buići; Odluka o promjeni namjene javnog dobra; 

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Pazina; Odluka o 

izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina; Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada 

Pazina za 2014 godinu; Odluke za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina; Rješenje o 

razrješenju članice i određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom 

zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske; Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje 

sudaca porotnika Županijskog suda u Puli. 

 

 19. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 2. lipnja povodom Dana Grada 

Pazina. 

 

20. sjednica Gradskog vijeća održana 30. srpnja: Izvješće o  radu udruga za 2014. 

godinu; Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2014. godinu s 

izvještajima: a) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2014. 

godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2014. godinu; Izvješće o 

poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2014. Godinu; Izvještaj o poslovanju 

Društva „Pazin“ d.o.o. za 2014. godinu; Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i 

agroturizma Istre“ za 2014. godinu; Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji u 
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realizaciji projekta „Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija 

Pataj“; Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere za sudjelovanje u svim aktivnostima realizacije 

projekta „Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodoopskrbnog područja Istra“; Odluka o 

donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina; Odluka o donošenju 

II. (drugih) Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“; Odluka o donošenju 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“; Plan mreže 

dječjih vrtića; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu  

naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; Odluka o osnivanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Grada Pazina; Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2015. 

godinu; Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu; Prve (I.) 

izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: a) u području školstva i 

obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno- zdravstvenih potreba i d) u području sporta i rekreacije; 

Prve (I.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin 

u 2015. godini; Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini; Prve (I.) izmjene Programa gradnje građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu; Odluka o osnivanju udruge Lokalna 

akcijska grupa u ribarstvu; Odluka o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i Opštine 

Gevgelija (Republika Makedonija); Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentu i 

osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina; Zaključak o utvrđivanju 

prijedloga člana Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pazina; Rješenje o razrješenju 

zamjenika predsjednika i imenovanju zamjenice predsjednika Odbora za društvene djelatnosti 

Gradskog vijeća Grada Pazina; Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca 

porotnika Općinskog suda u Puli – Stalna služba u Pazinu. 

 

21. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 11. rujna u spomen na 72.-godišnjicu 

Pazinskih odluka.  

 

 22. sjednica Gradskog vijeća održana 20. listopada: Odluka o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Ježenj; 

Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina za 2016. godinu; Izvješće o realizaciji 

godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 

2014/2015.; Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2014./2015.; 

Odluka o kandidiranju projekata na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 

2020. godine; Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i 

utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.; Odluka o ugostiteljskoj 

djelatnosti; Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada 

Pazina; Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za 

javnu odvodnju; Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice 

Gradske knjižnice Pazin; Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja 

za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin; Odluka o određivanju imena 

boćarskoj dvorani i boćalištu na otvorenom na Trgu pod lipom u Pazinu; Izvještaj o radu 

Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2015. godine. 

 

 23. sjednica Gradskog vijeća održana 25. studenog: Zaključak o davanju 

prethodne suglasnosti na Izmjene (treće) Statuta Muzeja Grada Pazina; Zaključak o davanju 

prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o stavljanju izvan snage Statuta Pučkog otvorenog 

učilišta u Pazinu; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama 

i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; Odluka o promjeni namjene javnog 

dobra; Prijedlog Odluke i izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina; 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija 
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Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.; 

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina; Prijedlog 

Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (I. čitanje). 

 

 24. sjednica Gradskog vijeća održana 18. prosinca: Odluka o donošenju Procjene 

ugroženosti od požara za Grad Pazin i Plana zaštite od požara Grada Pazina; Druge (II.) 

izmjene Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu; Izmjene Programa javnih potreba Grada 

Pazina za 2015. godinu: a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u području školstva 

i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno - zdravstvenih potreba i e) u području sporta i 

rekreacije; Druge (II.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za Grad Pazin u 2015. godini; Druge (II.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini; Druge (II.) izmjene Programa gradnje 

građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu; Proračun Grada Pazina za 

2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu; Odluka o izvršavanju Proračuna Grada 

Pazina za 2016. godinu; Program javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu: a) u području 

odgoja i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno - zdravstvenih potreba i d) u području sporta; 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini; 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini; 

Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina; Program gradnje građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu; Odluka o raspisivanju javnog natječaja 

za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina; Odluka o osnivanju i imenovanju 

Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada 

Pazina; Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; Rješenje o 

imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin; Javni poziv za isticanje kandidature za izbor 

članova Savjeta mladih Grada Pazina; Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u 

Gradskom vijeću Grada Pazina u 2016. godini; Izvještaj o stanju gospodarstva na području 

Grada Pazina u 2014. godini; Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2016. godinu. 

  

Na prijedlog Gradonačelnika, sa sjednice Gradskog vijeća izostavljeni su sljedeći akti: 

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene 

„Ciburi II“ 26.5.2015. (Vijeće je istu donijelo 30.7.2015.); Odluka o raspisivanju javnog 

natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina i Odluka o osnivanju i 

imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja 

Grada Pazina 20.10.2015. (Vijeće je iste donijelo 18.12.2015.); Izjava o suglasnosti s 

kandidiranjem projekata na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima“ 20.10.2016. (očekuje se rasprava i donošenje na Vijeću tijekom 2016. godine). 

 

3. Ured Grada pokrenuo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću po prijedlogu 

Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine i prijedlogu Odluke o ugostiteljskoj 

djelatnosti. Nakon provedenog savjetovanja, Gradsko vijeće je prihvatilo Izvještaj o 

provedenom savjetovanju i donijelo navedene akte. 

 

4. Opći akti Gradskog vijeća i radnih tijela za koje je utvrđena obveza njihove objave u 

javnom glasilu objavljeni su u „Službenim novinama Grada Pazina“ i na internetskim 

stranicama Grada, a natječaji, oglasi, obavijesti i na oglasnim pločama Grada i Mjesnih odbora. 

Iz nadležnosti Gradskog vijeća objavljeno je 126 akata. 
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5. Usporedbom izvršenih i obavljenih poslova u odnosu na prihvaćeni i utvrđeni 

Program i plan rada Gradskog vijeća za 2015. godinu moramo konstatirati da se dio planiranih 

zadaća nije realizirao. Promatrajući Program rada Gradskog vijeća s aspekta 

planirano/realizirano, a zatim izvršeno i/ili započeto a neplanirano navodimo: 

 

5.1. Planirani, a nerealizirani poslovi: 

Prema Programu rada za 2015. godinu Gradskom vijeću nisu dostavljeni:  

1.) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom  redu - nije ukazala nužnost 

mijenjanja iste. 2.) Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina, Odluka o dodjeli obavljanja 

javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, Odluka o mjerama 

za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada - 

nisu se stekli uvjeti za donošenje navedenih akata jer Vlade RH nije donijela uredbu kojom se 

uređuje način gospodarenja komunalnim otpadom. Prema Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom („Narodne novine“ broj. 94/13.) Vlada je uredbu trebala donijeti do 18. 7. 2014. 

godine. 3.) Plan poslovanja «Usluga» d.o.o. za 2015. godinu, Plan poslovanja «Pazin sport» 

d.o.o. za 2015. godinu, Plan poslovanja « Pazin sport»  d.o.o. za 2016. godinu – radi se o 

pravnim osobama čije poslovanje planiraju i vode tijela tih pravnih osoba, a Grad Pazin kao 

osnivač vrši kontrolu poslovanja kroz godišnja izvješća koja te tvrtke dostavljaju Gradskom 

vijeću Grada Pazina. 4.) Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – 

turističke i sportsko – rekreacijske zone Trviž, Odluka o donošenju Urbanističkog plana 

uređenja ugostiteljsko – turističke zone Trviž, Odluka o donošenju Urbanističkog plana 

uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Heki, Odluka o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki, Odluka o donošenju Urbanističkog 

plana uređenja sportsko rekreacijskog centra Lindar – zbog pripreme potrebne dokumentacije i 

trajanja postupka donošenja navedenih planova, donošenje istih očekuje se tijekom 2016. 

godine. 5.) Izvještaj o izvršenju Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina u 2014. 

godini; – godišnje i višegodišnje Planove gradnje vodnih građevina i vodoopskrbnih 

uređaja/objekata donosi Skupština Isporučitelja – trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. 

Buzet, a navedeni planovi Isporučitelja moraju biti usklađeni s Planom izgradnje 

vodoopskrbnih objekata Grada Pazina kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pazina. Sama 

izgradnja također je u nadležnosti Isporučitelja, a ne Grada Pazina - prema informacijama 

kojima raspolaže Grad Pazin u protekloj godini nije bilo realizacije po predmetnom Planu. 6.) 

Godišnji Plan i program Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za pedagošku 2015./16. Godinu, 

Godišnji Program i plan rada Osnovne škole V. Nazora za  školsku 2015./16. godinu, Program 

rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta za 2016. godinu, Programa rada i Financijski 

plan Gradske knjižnice Pazin za 2016. godinu, Program rada i Financijski plan Muzeja Grada 

Pazina za 2016. godinu – zbog nove metodologije izrade proračuna godišnji planovi, programi 

rada i financijski planovi navedenih ustanova kojima je osnivač Grad Pazin uvršteni su u sam 

prijedlog proračuna, odnosno njegovo obrazloženje, čime prestaje potreba za njihovim 

posebnim usvajanjem. 7.) Odluka o načinu i uvjetima dodjele na korištenje prostora mjesnim 

odborima – pokrenut je postupak utvrđivanja stvarnog stanje objekata s aspekta  sigurnosti i 

opremljenosti te postupak dodjele kućnih brojeva zgradama u kojima se nalaze prostori koje 

koriste mjesni odbori, a obavljaju se i razgovori s mjesnim odborima kako bi se utvrdile 

njihove potrebe za korištenjem predmetnih prostora, nakon čega se donošenje odluke očekuje 

tijekom 2016. godine.  

 

5.2. Neplanirani, a realizirani poslovi: 

1. Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 

2. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“; 

3. Odluka o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni „Ciburi” Grada Pazina; 
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4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja industrijske namjene Buići; 

5. Odluka o donošenju II. (drugih) Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar 

II“; 

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada 

Pazina; 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne 

građevine za javnu odvodnju; 

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području 

Grada Pazina; 

9. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pazina; 

10. Odluka i izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina; 

11. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, 

Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje; 

12. Prve (I.) izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2015. godinu; 

13. Druge (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2015. godinu;  

14. Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu; 

15. Odluka o kandidiranju projekata na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. - 2020. godine; 

16. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i 

utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.; 

17. Odluka o izmjenama i dopunama  Odluke osnivanju trgovačkog društva „Razvojna 

agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija 

Srce Istre“ d.o.o.; 

18. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti; 

19. Odluka o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i Opštine Gevgelija 

(Republika Makedonija); 

20. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i 

naknade dužnosnika Grada Pazina; 

21. Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina za 2016. godinu; 

22. Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina; 

23. Pravilnik o ukidanju Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora 

za programe javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti 

24. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu  

naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga ban“ Pazin; 

25. Plan mreže dječjih vrtića;  

26. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti  na Statut Osnovne škole Vladimira 

Nazora Pazin; 

27. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene (treće) Statuta Muzeja Grada 

Pazina; 

28. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o stavljanju izvan 

snage Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; 

29. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu;  

30. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u  

Dječji vrtić „Olga Ban” Pazin; 

31. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji u realizaciji projekta „Izgradnja 

sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj“; 
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32. Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere za sudjelovanje u svim aktivnostima 

realizacije projekta „Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodoopskrbnog područja 

Istra“; 

33. Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacije 

civilnog društva za 2014. godinu; 

34. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2014. godinu,  

35. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske 

knjižnice Pazin; 

36. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor 

ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin; 

37. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja 

Grada Pazina; 

38.  Odluka o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za 

izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina; 

39. Odluka o određivanju imena boćarskoj dvorani i boćalištu na otvorenom na Trgu 

pod lipom u Pazinu;  

40. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina; 

41. Odluka o razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina; 

42. Odluka o osnivanju Odbora za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada 

Pazina; 
43.  Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova 

u Gradu Pazinu; 
44. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; 

45. Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin; 

46. Rješenje o razrješenje u zamjenika predsjednika i imenovanju zamjenice 

predsjednika Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina; 

47. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada 

Pazina; 

48. Rješenje o razrješenju članice i određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa 

na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske; 

49. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Komisije za priznanja i nagrade 

Gradskog vijeća Grada Pazina; 

50. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog 

suda u Puli; 

51. Zaključak o utvrđivanju prijedloga člana Vijeća za komunalnu prevenciju Grada 

Pazina; 

52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda 

u Puli – Stalna služba u Pazinu. 

 

6. U izvještajnoj godini vijećnici su postavili i dobili odgovore na 47 pitanja. Odgovore 

su davali Gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela, u pravilu, na sjednici Gradskog vijeća na 

kojoj je pitanje postavljeno. 
 

7. Od konstituiranja ovog saziva Gradskog vijeća 21. lipnja 2013. godine pa zaključno 
do 31. prosinca 2015. održane su 24 sjednica Gradskog vijeća, od čega 8 u izvještajnoj godini.  

Na sjednicama Gradskog vijeća u prosjeku je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika. 
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Red. 

broj 
Ime i prezime 

Broj 

sjednica 
Nazočni 

Odsutni 

 

opravdano neopravdano 

1. VEDRAN IVANČIĆ 8 8 - - 

2. VESNA IVANČIĆ 8 8 - - 

3. MATE JURIĆ 8 8 - - 

4. SERĐO RIGO 8 7 1 - 

5.* NIVES MATIĆ 8 7 1 - 

6. VALTER ŽGRABLIĆ 8 7 1 - 

7. SANDI BLAGONIĆ 8 4 1 3 

8. IVICA GRŽINIĆ 8 7 - 1 

9. BORIS DEMARK 8 7 1 - 

10. STJEPAN GABRIĆ 8 6 2 - 

11. VIKTOR LAKOSELJAC 8 5 1 2 

12. IVAN BUBIĆ 8 5 2 1 

13. VALTER MILOHANIĆ 8 6 2 - 

14. PATRICIA ANTOLOVIĆ 8 4 4 - 

15. RENATO KALAC 8 7 1 - 
 

8. U skladu s člankom 15. Poslovnika Gradskog vijeća, pri Gradskom vijeću djeluju: 

1. Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u sastavu: Stjepan 

Gabrić, Viktor Lakoseljac i Ivan Bubić. Predsjednik Kluba je Stjepan Gabrić. 

2. Klub vijećnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke 

umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), u sastavu: 

Vedran Ivančić, Vesna Ivančić, Valter Žgrablić, Nives Matić, Mate Jurić i Serđo Rigo. 

Predsjednica Kluba je Vesna Ivančić. 

3. Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP) u sastavu: Ivica 

Gržinić, dr.sc. Sandi Blagonić i Boris Demark. Predsjednik Kluba je Ivica Gržinić. 
 

III. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA  
   

1. Radna tijela Gradskog vijeća, su u okviru svojih ovlasti razmatrala prijedloge općih 

akata, izvještaja, informacija, i druge materijale o kojima je Gradsko vijeće, raspravljalo i 

odlučivalo. O mišljenjima, stavovima i svojim zaključcima stalna radna tijela su redovito 

izvještavala Gradsko vijeće. 

2. Radna tijela Gradskog vijeća - odbori i komisije održali su 37 sjednica na kojima se 

raspravljalo i raspravilo 153 različita dokumenata (točke dnevnoga reda). Daje se pregled 

održanih sjednica i točaka dnevnog reda pojedinačno za svako radno tijelo:   

Red. 

broj 

 

Odbor/Komisija 

održano 

sjednica 

točke 

dnevnog reda 

1. za statut, poslovnik i upravu 6 42 

2. za gospodarstvo, financije i razvoj 5 23 

3. za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu 

okoliša 

5 28 

4. za društvene djelatnosti 6 29 

5. za kulturu 5 12 

6. za izbor i imenovanja 6 15 

7.  za priznanja i nagrade 2 2 

8. za međugradsku i međuopćinsku suradnju 1 1 

9.  za imenovanje naselja, ulica i trgova  1 1 

 SVEUKUPNO: 37 153 
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2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je šest sjednica s 42 točke dnevnog reda od 

čega su dva akta iz nadležnosti Odbora Utvrđivanje pročišćenog teksta: Odluke o donošenju 

Prostornog plana uređenja Grada Pazina i Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog 

plana grada Pazina. Odbor je prema Gradskom vijeću uputio mišljenja i prijedloge na opće 

akte.  

 Odbor je u prethodnom postupku proslijedio, a Gradsko vijeće prihvatilo prijedloge 

Odbora da se: 1) u Odluci o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, 

Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje, u 

točki II. Odluke, umjesto brojke „2013.“ upiše brojka „2015“.; 2) u Odluci o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Ježenj, u 

članku 22. stavku 1. umjesto riječi “kampa“ upisuju riječi „obuhvata Plana“, u članku 35. 

stavku 1. brišu riječi „Prije ishođenja akata kojima se dozvoljava građenje za smještajne i 

prateće građevine u turističkom naselju“ i umjesto njih upisuju riječi „Prije gradnje smještajnih 

i pratećih građevina unutar obuhvata Plana.“, u članku 36. stavku 4. umjesto riječi “U kampu 

Ježenj“ upisuju riječi „Unutar obuhvata Plana“, u grafičkom dijelu kartografskih prikaza: 1. 

KORIŠTENJE NAMJENE POVRŠINA, 2A. PROMET, 2B. ENERGETSKI SUSTAV I 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, 2C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I 

ODVODNJA OTPADNIH VODA i 3.UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE 

POVRŠINA, u kampu Ježenj 2,  umjesto simbola „T3-1“ upisuje simbol „T3-2“; 3) u Odluci o 

osnivanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog 

ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o., u članku 4. stavku 2. Odluke, na kraju rečenice 

briše točka, dodaje zarez i upisuju riječi:„i neće se objaviti u Službenim novinama“ , u članku 

5. umjesto riječi „“Službenim novinama Grada Pazina“ upisuju riječi „Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi“, u 

članku 2. stavku (2) prijedloga Društvenog ugovora, u drugoj rečenici umjesto riječi „SRCE 

ISTRE d.o.o.“ upisuju riječi „RAZVOJNA AGENCIJA SRCE ISTRE d.o.o.“, u članku 4. 

stavku (1) briše točka 8. „“ostale poslovne djelatnosti“ i točka 12. „stručno osposobljavanje i 

izobrazba u poduzetništvu“; 4) u Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti, u članku 1. u trećoj 

rečenici, iza riječi “i drugim površinama“ briše zarez i riječi „njihov vanjski izgled“, naziv 

točke IV. mijenja i glasi: „IV. ODREĐIVANJE PROSTORA UGOSTITELJSKIH 

OBJEKATA“, iza članka 11. ispravlja štamparska greška, tako da članak 11. postaje članak 

12., članak 12. postaje članak 13. i tako redom zaključno sa člankom 16. 

 

 2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je pet sjednica na kojima je 

raspravio 23 materijala, od nacrta do prijedloga i konačnog teksta financijskih dokumenata, 

izvještaja tvrtki u su(vlasništvu) Grada i drugo.  

Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih 

je predložio Gradonačelnik. U raspravi su iznošena mišljenja, stavovi i prijedlozi za jačom 

podrškom u pružanju pomoći pazinskom gospodarstvu i potrebi poduzimanja svih zakonom 

dozvoljenih mjera radi naplate potraživanja i povećanja proračunskih prihoda. 

Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Odbora da se Odluka o donošenju Strategije 

razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine prihvati s time da se na strani 192. Strategije 

razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020., u podtočki 3. NADZOR I EVALUACIJA, u 4. 

pasusu, alineji 1. iza riječi „izvještaja Gradonačelniku“ dodaju riječi „i Gradskom vijeću“. 

 

2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je 

pet sjednica s 28 točaka dnevnog reda, bez točke Razno koja je bila sastavni dio dnevnog reda 

svih sjednica Odbora. 

 U skladu sa Zaključcima Odbora Gradsko vijeće je prihvatilo: 

- Odluku o donošenju III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana 

Grada Pazina s prijedlogom da Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
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graditeljstvo u suradnji sa izrađivačem Plana, do sjednice Gradskog vijeća preispita članak 11. 

stavak 6. u dijelu u kojem se odnosi na točku (12) prijedloga Odluke i prema potrebi izradi 

novi tekst. 

 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo postupio je po 

Zaključku Odbora, te u suradnji sa izrađivačem Plana, Gradskom vijeću prezentirano a Vijeće 

prihvatilo očitovanje na članak 11. stavak 6. u dijelu u kojem se odnosi na točku (12). 

 - Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada 

Pazina s time da se u tabelarnom prikazu, Popisu nerazvrstanih cesta na području Grada 

Pazina izvrše izmjene koje glase: 

 

Mjesni odbor Dionica Naziv dionice Duljina dionice 

    

MO BERAM    

  NC0105 KIRCI-NC500750 2,6 

ispravlja se u: NC0105 Kirci - NC500750 0,26 

  NC0107 LADAVCI - NC500750 0,5 

ispravlja se u: 
NC0107 Ladavci - NC500750 0,08 

    

MO HEKI    

  NC0301 HEKI-NC509700 0,85 

ispravlja se u: NC0301 Heki - NC501060 0,16 

  NC0319 MUNCI-NC501060 0,35 

ispravlja se u: NC0319 Munci - NC501060 0,5 

  NC0322 
VELI JEŽENJ – SVETA 

LUCIJA – NC501060 
2,4 

ispravlja se u: 
NC0322 

Veli Ježenj – Sveta Lucija- 

NC501060 
2,7 

    

MO KRŠIKLA    

  NC0503 OPATIJA-NC500740 1 

ispravlja se u: NC0503 Opatija – NC500740 1,4 

  NC0507 PETROVIĆI-NC500740 2,45 

ispravlja se u: NC0507 Frki - NC500740 2 

 

  

 

 

 

file:///D:/OneDrive/Posao/NC/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Heki/N51%20Heki-Ciburi.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kršikla/N126%20Petrovići-N123
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kršikla/N126%20Petrovići-N123
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kršikla/N126%20Petrovići-N123
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kršikla/N126%20Petrovići-N123
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MO KAŠĆERGA 
   

  NC0406 ŠKRIVANI - NC504400 0,37 

ispravlja se u: NC0406 Petkovići - NC504400 0,37 

  

 
   

    

MO LINDAR    

  NC0604 MAČINIĆI 1-NC501080 0,26 

ispravlja se u: NC0604 Mačinići 1 - NC501080 0,46 

  NC0609 MAČINIĆI 2-NC501080 0,2 

ispravlja se u: NC0609 Mačinići 2 - NC0602 0,23 

  NC0609 MATIĆI-NC0609 0,7 

ispravlja se u: NC0609 Matići - NC0608 0,7 

     

MO STARI PAZIN 
   

  NC0807 KUHARI-NC501050 0,28 

ispravlja se u: NC0807 Kuhari - NC501050 0,36 

  NC0809 NC500970-CIBURI-HEKI 0,45 

ispravlja se u: 
NC0809 NC500970 - Ciburi - Heki 0,85 

  NC0811 JUREŠI-NC500750 0,35 

ispravlja se u: NC0811 Jureši - NC0812 0,35 

     

MO ZABREŽANI 
   

  NC1005 PARIŽI-NC519000 2 

ispravlja se u: NC1005 Pariži - NC519000 2,25 

  NC1009 DRNDIĆI-NC519000 0,85 

ispravlja se u: NC1009 Drndići - NC519000 0,7 

 

 Odbor je zadužio Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 

da u skladu sa predloženim izmjenama Popisa, izradi i Gradskom vijeću dostavi pročišćeni 

tekst tabelarnog prikaza Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina. 

 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo postupio je po 

Zaključku Odbora, predložio Gradskom vijeću, a Vijeće prihvatilo pročišćeni tekst tabelarnog 

prikaza Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina. 

  

file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kašćerga/N95%20Škrivani-500710.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Kašćerga/N95%20Škrivani-500710.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N14/N14%20Mačinići%201%20501080.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N19%20Matići-Spoj%20na%20N18
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N14/N14%20Mačinići%201%20501080.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N19%20Matići-Spoj%20na%20N18
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N19%20Matići-Spoj%20na%20N18
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Lindar/N19%20Matići-Spoj%20na%20N18
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Kuhari-501050.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Kuhari-501050.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Ciburi-Heki.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Ciburi-Heki.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Jureši-500750.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Stari%20Pazin/Jureši-500750.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Zabrežani/N65%20Pariži-519000.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Zabrežani/N65%20Pariži-519000.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Zabrežani/N69%20Drndići-519000.JPG
file:///D:/OneDrive/Posao/SLIKE%20NERAZVRSTANE%20CESTE/MO%20Zabrežani/N69%20Drndići-519000.JPG
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  2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je šest sjednica na kojima je raspravio 29 

materijala.   

Odbor je u prethodnom postupku utvrdio i predložio, a Vijeće prihvatilo: 

- Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i 

naobrazbe za Grad Pazin u 2015. godini s tim da se u članku 1. u tablici redni broj „8.“ 

zamjenjuje rednim brojem „7.“, a redni broj „9.“ zamjenjuje rednim brojem „8.“; iza članka 

prvog dodaje se članak 2. koji glasi:  

„U članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

“O utrošku sredstava iz točke 6. odlučivat će Gradonačelnik, na prijedlog nadležnog 

Odjela, po dostavljenoj dokumentaciji i zahtjevu za isplatom.“ 

Dosadašnji stavak 2. članka 3. postaje stavak 3. te se mijenja i glasi:  

„ Društvu „Naša djeca“ iz članka 2. točke 7. i 8. ovog Programa doznačivat će se 

sredstva po zaprimljenom zahtjevu (u pravilu za točku 7. u prosincu 2015. godine, a za točku 8. 

od a) do d) prema realizaciji programa.“; dosadašnji članak 2. postaje članak 3.; 

- Program javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za Grad Pazin u 2016. godini 

s time da se: u članku 3. stavku 7. iza riječi „Poreču i“ dodaju riječi: „naknade odgajateljima u 

Odmaralištu Špadići, a“; u članku 3. stavku 10. riječi „Opći troškovi“, zamjenjuju riječju 

„Ostalo“, a riječ „opće“ zamjenjuje riječju „ostale“; u članku 3., u stavcima 14. i 15. rimski 

broj „V.“ zamjenjuje se rimskim brojem “VI.“. 

 

2.5. Odbor za kulturu – sastao se pet puta. Na sjednicama su članovi Odbora 

raspravili 12 materijala, bez točke Razno koja je bila sastani dio dnevnog reda. 

Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih 

je predložio Gradonačelnik. U raspravi su iznošena mišljenja, stavovi i prijedlozi. 

 

2.6. Komisija za izbor i imenovanja sastala se šest puta. Prema Vijeću dostavljeni su 

prijedlozi za izbor/imenovanje/razrješenje osoba za pojedine funkcije ili za članove radnih 

tijela Vijeća ili drugih tijela. Vijeće je prihvatilo sve prijedloge Komisije: 1) Odluku o 

razrješenju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina na osobni zahtjev (Renato Kalac); 

2) Odluku o osnivanju Odbora za identifikaciju razvojnih strateških projekata Grada Pazina 

(Vladimir Burić, predsjednik, Klaudio Sinković, zamjenik predsjednika i članovi  Martin 

Čotar, Ivan Bubić i Valter Milohanić); 3) Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za 

imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu (Miljenko Benčić/Lidio Vretenar); 4) 

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Komisije za priznanja i nagrade Gradskog 

vijeća Grada Pazina (Mirjana Ćus/Jadranka Mrak); 5) Rješenje o razrješenju članice i 

određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 

Republike Hrvatske (Lucija Paro/Zoran Sloković); 6) Zaključak o utvrđivanju prijedloga za 

imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli (Josip Blažević, Stanko Družeta, Dušan 

Francetić, Vjekoslav Milotić, Marija Mogorović, Doriano Radanović, Josip Šišović); 7) 

Odluku o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina – nakon što je 

Gradsko Vijeće 30.7.2015. donijelo Odluku, Komisija je 8.9.2015. objavila Javni poziv za 

predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina; 8) 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga člana Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pazina (Boris 

Demark); 9) Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika i imenovanju zamjenice 

predsjednika Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina (Ferdinand 

Tončinić/Lucija Paro); 10) Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 

Općinskog suda u Puli – Stalna služba u Pazinu (Serđo Bravar, Ivan Dušić, Željko Farkaš, 

Nidija Kiršić, Erika Komin, Joakim Kurelović, Milka Jerončić, Božo Jurman, Galiano 

Labinjan, Marina Mališa Jedrejčić, Vjekoslav Sergo, Milojka Srdoč, Marino Šerman, Boris 

Vitulić); 11) Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor 

ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin (Nevija Srdoč, predsjednica, Gracijela Zović, 
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zamjenica predsjednice i članovi Stjepan Gabrić, Irina Kivela Ukotić, Irene Jelovčić); 12) 

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina prema 

utvrđenoj Listi kandidata za izbor članova Povjerenstva (Mirjana Galant, Vesna Ivančić, Paolo 

Jurčić, Miranda Karanović, Nives Matić); 13. Odluku o osnivanju i imenovanju Natječajnog 

odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina (Nevija 

Srdoč, predsjednica, Gracijela Zović, zamjenica predsjednice, Zoran Sloković, član); 14. 

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Vesna Rusijan Ljuština, 

profesorica, dosadašnja ravnateljica); 15. Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice 

Pazin (Iva Ciceran, diplomirana bibliotekarica, dosadašnja ravnateljica). 

 

 2.7. Komisija za priznanja i nagrade održala je dvije sjednice. Nakon utvrđivanja 

Obavijesti za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina Komisija je na osnovi pristiglih 

prijedloga ovlaštenih predlagatelja uputila Vijeću prijedlog Odluke da se dodijeli: 

Nagrada Grada Pazina ETNO SKUPINI „VEJA“, za zapaženi stvaralački rad i uspjehe 

postignute tijekom 2014. godine u glazbenom stvaralaštvu, kako na domaćoj tako i na 

inozemnoj glazbenoj sceni, pri čemu se njihov autorski izričaj naslanjao na tradicijsku glazbu i 

tematiku Pazinštine i Istarskog poluotoka, čime je ostvaren značajan doprinos promidžbi 

Pazina i Istre. 

 Povelja Grada Pazina IVANU HEKIĆU JANKU, za dugogodišnji rad u Društvu 

likovnih stvaratelja Pazin, Mješovitom pjevačkom zboru Roženice i Udruzi pčelara Lipa, 

tijekom kojeg je ostvario značajan doprinos radu i razvoju navedenih institucija civilnog 

društva, posebice u području unapređivanja amaterske likovne djelatnosti. 

 Zahvalnica Grada Pazina, GRAĐANSKOJ INICIJATIVI “NAŠ POTOK” za doprinos 

očuvanju i zaštiti vodotoka Pazinčice, kao i za aktivistički doprinos u izgradnji participativne 

političke kulture na području Grada Pazina. 

 Prijedlozi su prihvaćeni, a priznanja su uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 2. 

lipnja. 

 

 2.8. Odbor za međugradsku i međuopćinsku suradnju održao je jednu sjednicu u 

nepotpunom sazivu (prisutno 2 člana Odbora od njih 5), na kojoj je razmatrao i Vijeću dao 

pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i 

Opštine Gevgelija (Republika Makedonija). 

 

 2.9. Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova održao je jednu sjednicu i prema 

Gradskom vijeću uputio, a Vijeće prihvatilo prijedlog Odluke o određivanju imena boćarskoj 

dvorani i boćalištu na otvorenom na Trgu pod lipom u Pazinu – „Boćarski centar Aleksandar 

Anzur“. 

 

 2.10. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prijedloga za sazivanje Komisije za 

predstavke i pritužbe, Komisije za promet i Mandatno-verifikacione komisije. 

 

IV. RAD MEĐUSTRANAČKOG KOLEGIJA  

 

Održane su dvije sjednice Međustranačkog kolegija na kojima se, u pravilu,  

raspravljalo o aktualnim pitanjima – materijalima (35) za sjednice Gradskog vijeća zakazane za 

24. ožujka i 25.  studenog 2015. O zaključcima i mišljenjima Kolegija predsjednik Gradskog 

vijeća je izvještavao Gradsko vijeće, a prema potrebi i poduzimao radnje u rješavanju 

dogovorenih aktivnosti. Ocjenjuje se da je način rad Međustranačkog kolegija bio manje 

intenzivan nego u ranijem razdoblju. 
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V. VIJEĆE  I  PREDSTAVNIK  NACIONALNE  MANJINE 

 

Polazeći od obveza uređenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a 

primjenom Poslovnika i Programa rada Vijeća, predsjednik Vijeća je pozive i materijale za sve 

sjednice Vijeća dostavljao predstavniku talijanske nacionalne manjine. Predstavnik talijanske 

nacionalne manjine, Toni Erdfeld prisustvovao je u radu dviju od šest radnih sjednica 

Gradskog vijeća. Napominjemo da su dana 31. svibnja 2015. godine održani izbori za 

predstavnika talijanske nacionalne manjine u Gradu Pazinu na kojima je raniji predstavnik 

talijanske nacionalne manjine Gradu Pazinu Toni Erdfeld izabran na novi četverogodišnji 

mandat.  

 

VI.  VIJEĆE  I  GRADSKI   SAVJET  MLADIH   

 

Vijeće je raspravilo Izvještaj o radu Savjeta mladih za 2014. godinu te je Javnim 

pozivom od 18. prosinca 2015. godine pokrenulo postupak za isticanje kandidature za izbor 

članova Savjeta mladih Grada Pazina (istek dvogodišnjeg mandata 27. ožujka 2016.). Do 

pisanja ovog Izvještaja, u prvim mjesecima 2016. godine, izvršen je izbor članova Savjeta, za 

naredno trogodišnje razdoblje te je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih, o čemu će 

detaljnije bit izviješteno u izvještaju o radu Gradskog vijeće Grada Pazina za 2016. godinu. 

 
VII. GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA I GRADSKO VIJEĆE 

 

1. Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić prisustvovao je sjednicama Gradskog 

vijeća i aktivno sudjelovao u njegovom radu dajući pojašnjenja i/li iznoseći stavove o 

pojedinim pitanjima. Sjednicama Gradskog vijeća su prisustvovali zamjenici Gradonačelnika, 

Mirjana Galant (pet radnih i dvije svečane sjednice) i Veljko Brajković (jedna radna i dvije 

svečane sjednice).  

Pročelnici gradskih upravnih odjela sudjelovali su u radu Gradskog vijeća i njegovih 

radnih tijela  zavisno o temama o kojima se na tim tijelima raspravljalo. Upravna tijela Grada 

su u okviru svoje nadležnosti i u suradnji s Gradonačelnikom pripremala nacrte (prijedloge) 

općih i drugih akata, izvještaje i analize i dostavljali ih Gradskom vijeću na  razmatranje i 

donošenje.  

2. Ured Grada je uz zadaće i obveze za potrebe Gradskog vijeća, a u okviru zadanog i 

prihvaćenog Programa rada izvršavao programske zadaće, a dogovorno s predsjednikom 

Gradskog vijeća i predsjednicima radnih tijela pripremao sjednice Gradskog vijeća i radnih 

tijela. U realizaciji i pripremi općih i drugih akata za Gradsko vijeće, te drugim poslovima za 

predsjednika i za Gradsko vijeće Ured Grada je pružao pravnu, stručnu, savjetodavnu, 

administrativnu i tehničku potporu. 

Predstojnik Ureda prisustvovao je svim sjednicama Gradskog vijeća, radnih tijela 

Gradskog vijeća i Međustranačkog kolegija. 

 

VIII. JAVNOST RADA 

 

Sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća održavane su kao javne. O 

radu Gradskog vijeća i o aktima o kojima je Gradsko vijeće raspravljalo i donosilo javnost je 

pravovremeno izvješćivana objavom općih akata u službenom glasilu Grada, objavom na 

internet stranici Grada, konferencijama za tisak, putem medija i na druge načine. 

Na internetskim stranicama Grada objavljuju se najave o sazivanju i održavanju 

sjednica Gradskog vijeća, te materijali o kojima će Gradsko vijeće raspravljati i odlučivati. 

Skraćeni zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća objavljivani su na internetskim stranicama 

nakon njihove verifikacije od Gradskog vijeća. 
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Na web stranicama Grada Pazina sjednice Gradskog vijeća prenose se uživo. 

Sjednicama Gradskog vijeća su uz Gradonačelnika, njegove zamjenike i čelnike tijela 

gradske uprave ponekad bili nazočni i predstavnici političkih stranaka i udruga.   

Mediji su  redovito pratili rad Gradskog vijeća i na taj su način građani dobivali  

pravovremene i potpune informacije o radu Gradonačelnika, Gradskoga vijeća i gradske 

uprave, te o realizaciji programa i projekata Grada.  

 

IX. ZAKLJUČAK 

 

Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća su u izvještajnom razdoblju uspješno 

obavili svoje zadaće prema godišnjim programima rada Gradskog vijeća, gradskim općim 

aktima i propisima o čemu govore podaci o broju održanih sjednica Gradskog vijeća i radnih 

tijela, te broju točaka odnosno materijala o kojima su ta tijela raspravljala i odlučivala odnosno 

davala svoja mišljenja.  

 
KLASA: 021-05/16-01/12 

URBROJ: 2163/01-03-01-16-1 

Pazin, 21. ožujka 2016.  

     

                 Predsjednik 

                       Gradskog vijeća 

                                Boris Demark, v.r. 

 


