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I Z V J E Š T A J 

O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA 
za 2014. godinu 

 
  

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

građana i tijelo lokalne samouprave u okviru svoje nadležnosti je donosilo 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 2014. godini radilo s 15 članova u sastavu: Vedran Ivančić 
/Mladen Sironić/, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Serđo Rigo /Dragutin Bravar/, Nives Matić 
/Martin Čotar/, 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, Boris Demark - Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP); Stjepan 
Gabrić, Viktor Lakoseljac, Ivan Bubić - Hrvatska demokratska zajednica (HDZ); Valter 
Milohanić, Patricia Antolović – Kandidacijska lista grupe birača nositelja Valtera Milohanića;  
Renato Kalac, prof. - Kandidacijska lista grupe birača nositelja Renata Kalca. 
 Gradsko vijeće je 21. lipnja 2014. umjesto Mladena Sironića za člana Vijeća potvrdilo 
Vedrana Ivančića, iz Pazina, Butoniga, Glavanovići 24, a 27. studenog 2014. umjesto Martina 
Čotara i Dragutina Bravara za članove Gradskog vijeća potvrdilo Serđa Riga iz Pazina, 
Dubravica 19 i Nives Matić iz Pazina, Lovrin 80b – svi neizabrani kandidati na Listi Istarskog 
demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke 
- Liberalni demokrati (HNS). 
  

II. RAD I AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA 
1. U okviru zakonskih i statutarnih (normativnih) ovlaštenja, a sve prema Programu 

rada  u promatranoj godini Gradsko vijeće je radilo na nedovršenim poslovima iz prethodne 
godine i  na provedbi propisa i Programa rada Gradskog vijeća za 2014. godinu.   

  
2. U izvještajnoj godini Gradsko vijeće je održalo devet (9) sjednica od čega dvije (2) 

svečane (obilježavanje Dan Grada i 71.-godišnjice Pazinskih odluka). Na radnim sjednicama 
(7) Gradsko vijeće je raspravilo 147 dokumenta (odluka, pravilnika, rješenja, izvještaja…).  

Navodimo teme o kojima je Gradsko vijeće, uz Verifikaciju skraćenog zapisnika s 
prethodne sjednice i Pitanja vijećnika na svojim sjednicama raspravljalo i odlučivalo: 

 
8. sjednica Gradskog vijeća održana 30. siječnja: Izvještaj o radu s financijskim 

poslovanjem i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine Javne 
vatrogasne postrojbe Pazin u 2013. godini; Plan poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o. 
za 2014. godinu (skraćeni dokument); Odluka o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga 
kandidata/kandidatkinja za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina; Javni poziv 
za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina; 
Odluka o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Odbora za 
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koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva; Rješenje o imenovanju 
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu 
imovine; Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada 
Pazina. 

 
9. sjednica Gradskog vijeća održana 27. ožujka: Izvješće o stanju u prostoru Grada 

Pazina 2006. – 2013. godine; Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 
2013. godinu; Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2013. 
godini; Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2013. godinu; Izvješće 
o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2013. godinu; Izvještaj o radu i 
Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2013. godinu; Izvještaj o radu i Financijski 
izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2013. godinu; Izvješće o radu i Izvješće o 
ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. 
do 31.12.2013. godine; Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju 
financijskog plana za 2013. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina; Program rada i 
Financijski plan za 2014. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina; Izvještaj o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2013. godinu; Izvještaj o izvršenju 
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. 
godini; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
Grad Pazin u 2013. godini; I. (prve) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini; Prijedlog programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. godini; Izvještaj o stanju zaštite i 
spašavanja na području Grada Pazina za 2013. godinu; Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2014. godinu; Odluka o izmjeni 
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju; Izbor članova 
Gradskog savjeta mladih Grada Pazina: a) imenovanje Komisije za izbor članova Savjeta 
mladih i b) Izvještaj o provedenim izborima; Rješenje o imenovanju Odbora za koordinaciju 
suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva; Zaključak o imenovanju člana u Vijeće 
za komunalnu prevenciju Grada Pazina; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za 
srpanj-prosinac 2013. godine; Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za razdoblje 
lipanj-prosinac 2013. godine. 

 
10. sjednica Gradskog vijeća održana 22. svibnja: Odluka o obračunu i naplati 

naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe; Akcijski plan energetski održivog razvitka 
Grada Pazina (SEAP); Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 
2013. godinu; Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu; Izvještaj 
o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2013. godini; Izvještaj o radu udruga na 
području Grada Pazina za 2013. godinu; Odluka o izradi III. (trećih) Izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana grada Pazina; Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“; Odluka o osnivanju trgovačkog društva 
„Pazin sport“ d.o.o. i utvrđivanju Izjave o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o.; 
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; Odluka za 
dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina; Izvještaj o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću da se 13. rujna slavi kao Dan Grada Pazina; Zaključak o prijenosu 
sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na službenim stranicama Grada Pazina; Informacija o 
„PURIS d.d. u stečaju“. 
  
 11. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 2. lipnja povodom Dana Grada 
Pazina. 
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12. sjednica Gradskog vijeća održana 24. srpnja: Odluka o donošenju II. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina; Odluka o osnivanju Poslovne zone Lešće; 
Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2013. godinu (skraćeno) s 
izvještajima: a) o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada 
Pazina u 2013. godini, b) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica 
za 2013. godinu i c) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2013. godinu; 
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2013. godinu; Prve (I.) izmjene 
Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu; Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 
Grada Pazina za 2014. godinu; Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 
2014. godinu: a) školstva i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno-zdravstvenih potreba i d) 
sporta i rekreacije; Druge (II.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini; Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini; Prve (I.) izmjene Programa 
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. godini; Plan 
izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina; Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju 
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut 
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; Odluka o proširenju djelatnosti Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin osnivanjem glazbenog odjela; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 
Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; Odluka o zaduživanju Grada 
Pazina; Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina; Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada 
Pazina; Odluka o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
„Olga Ban“ Pazin; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora 
u vlasništvu Grada Pazina; Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u 
Gradu Pazinu; Rješenje o neimenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. 
 

13. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 12. rujna u spomen na 71-godišnjicu 
Pazinskih odluka.  

 
14. sjednica Gradskog vijeća održana 16. listopada: Izvješće mandatno-

verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika 
vijećnika; Prisega vijećnika; Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 
2013./2014.; Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ za 
pedagošku godinu 2014./2015. (skraćeni); Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa 
rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2013./2014. (skraćeni); 
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 
2014./2015. (skraćeni); Izvještaj o poslovanja društva Pazin d.o.o. Pazin za 2013. godinu; 
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina; Odluka o izradi 
Urbanističkog plana uređenja: 1) Ugostiteljsko - turističke i sportsko - rekreacijske zone Ježenj 
i 2) Ugostiteljsko - turističke i sportsko - rekreacijske zone Trviž; Odluka o odvodnji otpadnih 
voda na području Grada Pazina; Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 
2020. godine; Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na 
naknadu za troškove ogrjeva; Pravilnik o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za 
programe javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti; Izvještaj o stanju 
gospodarstva na području Grada Pazina u 2013. godini; Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za 
siječanj-lipanj 2014. godine. 

 
 15. sjednica Gradskog vijeća održana 27. studenog: Izvješće mandatno-verifikacione 
komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika; 
Prisega vijećnika; Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 
2017. godinu (I. čitanje); Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade; 
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Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina; Odluka o načinu upravljanja 
javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada Pazina; Odluka o prijenosu prava vlasništva 
na zemljištu komunalne vodne građevine Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada 
Pazina; Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; 
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pazina (I. čitanje); Odluka o pristupanju Grada Pazina 
Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofe; Odluka o dopuni 
Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi 
II“; Razrješenje i imenovanje člana Mandatno – verifikacione komisije. 

  
16. sjednica Gradskog vijeća održana 18. prosinca: Program rada i Financijski plan 

Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu; Program rada i Financijski plan Muzeja Grada 
Pazina za 2015. godinu; Plan i program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u 
Pazinu za 2015. godinu; Druge (II.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu; Izmjene 
Programa javnih potreba Grada Pazina za 2014. 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; Treće (III.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini; Druge (II.) izmjene Programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za  Grad Pazin u 2014. godini; Druge 
(II.) izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin 
u 2014. godini;  Proračun Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu; 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu; Program 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; Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. 
godini; Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. 
godini; Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina; Program gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu; Odluka o osnivanju i utvrđivanju statusa 
Poslovne zone Ciburi; Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreacijskog 
centra Lindar; Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2015. 
godini; Odluka o izradi Strategije: 1) gospodarskog razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. 
godine; 2) odgoja i obrazovanja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 3) kulture Grada  
Pazina od 2015. do 2020. godine; 4) socijale i zdravstva Grada Pazina od 2015. do 2020.  
godine; 5) sporta i rekreacije Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 6)  Plana upravljanja  
zaštićenim područjem Pazinčice; Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dnevnog centra za 
rehabilitaciju Veruda-Pula; Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2015. godinu; 
Zaključak o imenovanju mrtvozornika. 
 Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina i 
Odluka o osnivanju Poslovne zone Lešće izostavljene su sa sjednice Gradskog vijeća 
22.5.2014. (odgođena rasprava) na prijedlog Gradonačelnika. Navedeni akti donijeti su  
24.7.2014. godine. Gradsko Vijeće nije raspravilo Konačan prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 
– točka je izostavljena iz dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća 18. prosinca 2014. godine 
(rasprava i donošenje se očekuje u prvoj polovici 2015.). 

3. U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća da se 13. rujna slavi kao Dan Grada Pazina 
Ured Grada je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Nakon provedenog 
savjetovanja, Gradsko vijeće je prihvatilo Izvještaj o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću po prijedlogu  Zaključka da se 13. RUJNA  slavi kao DAN GRADA 
PAZINA i utvrdilo da se nisu stekli uvjeti za izmjenu datuma u obilježavanju Dana Grada 
Pazina. 
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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 149 akata. 

5. Usporedbom izvršenih i obavljenih poslova u odnosu na prihvaćeni i utvrđeni 
Program i plan rada Gradskog vijeća za 2014. 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 2014. godinu Gradskom vijeću nisu dostavljeni: 1) Odluka o 

donošenju izmjena i dopuna DPU-a „Centar Sjever I“. Donošenje odluke je pokrenula tvrtka 
Vladimir Gortan d.d.. Provedena je javna rasprava i sastavljeno izvješće; 2) Odluka o načinu i 
uvjetima dodjele na korištenje prostora mjesnim odborima. Radi se o složenoj materiji, treba 
utvrditi stvarno stanje objekata s aspekta  sigurnosti i opremljenosti, te obaviti razgovore s 
mjesnim odborima. Donošenje odluke planirano je u 2015. godini; 3) Odluka o načinu pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području, Odluka 
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i 
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, 4) izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša Grada Pazina, za koju je izdana suglasnost Državne uprave za zaštitu 
i spašavanje 31. prosinca 2014. godine (zaprimljena 14.1.2015.), dok su Plan zaštite i 
spašavanja, Plan zaštite od požara i Plan civilne zaštite u izradi. Donošenje tih akata se očekuje 
u prvoj polovici 2015. godini. 

 
5.2. neplanirani a realizirani poslovi: 
1. Odluka o zaduživanju Grada Pazina;  
2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe;   
3. Odluka o prijenosu prava vlasništva na zemljištu komunalne vodne građevine 

Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina; 
4. Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade; 
5. Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pazina (SEAP);  
6. Odluka o izradi III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada 

Pazina; 
7. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina; 
8. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne 

namjene „Ciburi II“; 
9. Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

predjela poslovne namjene „Ciburi II“; 
10. Odluka o osnivanju Poslovne zone Lešće; 
11. Odluka o osnivanju i utvrđivanju statusa Poslovne zone Ciburi; 
12. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o. i utvrđivanju Izjave o 

osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport“ d.o.o.; 
13. Odluka o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada 

Pazina; 
14. Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 
15. Odluke o izradi Strategije: 1) gospodarskog razvoja Grada Pazina od 2015. do 

2020. godine; 2) odgoja i obrazovanja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; 3) 
kulture Grada  Pazina od 2015. do 2020. godine; 4) socijale i zdravstva Grada 
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Pazina od 2015. do 2020.  godine; 5) sporta i rekreacije Grada Pazina od 2015. do 
2020. godine; 6)  Plana upravljanja  zaštićenim područjem Pazinčice; 

16. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-
Pula; 

17. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;  
18. Odluka o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 

vrtić „Olga Ban“ Pazin;  
19. Odluka o osnivanju prava građenja  u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; 
20. Odluka o pristupanju Grada Pazina Platformi hrvatskih županija i gradova za 

smanjenje rizika od katastrofe; 
21. Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na 

naknadu za troškove ogrjeva; 
22. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina;   
23. Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Gradskog savjeta 

mladih Grada Pazina; 
24. Odluka o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova 

Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva; 
25. Pravilnik o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih 

potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti; 
26. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2013. godinu; 
27. Informacija o „PURIS d.d. u stečaju“; 
28. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina 2006. – 2013. godine; 
29. Druge (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Grad Pazin  u 2014. godini;  
30. Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina za 2014. godinu; 
31. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 

2014. godini; 
32. Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina za 2015. godinu; 
33. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu; 
34. Program rada i Financijski plan za 2014. godinu Zajednice sportskih udruga Grada 

Pazina; 
35. Izvješće o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 

2013. godinu; 
36. Izvješće o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2013. godinu; 
37. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada 

Pazina za 2014. godinu; 
38. Izvješće mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku 

obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika – prisega vijećnika;  
39. Izvještaj o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću da se 13. rujna 

slavi kao Dan Grada Pazina; 
40. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s  liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina 
u 2015. godini; 

41. Zaključak o prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na službenim 
stranicama Grada Pazina; 

42. Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu; 
43. Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; 
44. Rješenje o neimenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; 
45. Rješenje o imenovanju Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija 

civilnog društva;  
46. Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu imovine; 
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47. Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada 
Pazina. 

48. Razrješenje i imenovanje člana Mandatno – verifikaciona komisije; 
49. Zaključak o imenovanju člana u Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Pazina;  
50. Zaključak o imenovanju mrtvozornika. 

 
6. U izvještajnoj godini vijećnici su postavili i dobili odgovore na 34 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 2014. održano je 16 sjednica Gradskog vijeća, od čega 9 u izvještajnoj godini.  

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

Odsutni 
 Red. 

broj Ime i prezime Broj 
sjednica Nazočni 

opravdano neopravdano

1. VEDRAN IVANČIĆ 
Mladen Sironić 

3 
6 

3 
1 

- 
4 

- 
1 

2. VESNA IVANČIĆ 9 9 - - 
3. MATE JURIĆ 9 9 - - 

4. SERĐO RIGO 
Dragutin Bravar 

2 
7 

2 
2 

- 
4 

- 
1 

5.* NIVES MATIĆ 
Martin Čotar 

2 
7 

2 
2 

- 
4 

- 
1 

6. VALTER ŽGRABLIĆ 9 9 - - 
7. SANDI BLAGONIĆ 9 7 1 1 
8. IVICA GRŽINIĆ 9 9 - - 
9. BORIS DEMARK 9 9 - - 
10. STJEPAN GABRIĆ 9 8 1 - 
11. VIKTOR LAKOSELJAC 9 9 - - 
12. IVAN BUBIĆ 9 5 4 - 
13. VALTER MILOHANIĆ 9 7 2 - 
14. PATRICIA ANTOLOVIĆ 9 8 1 - 
15. RENATO KALAC 9 8 1 - 

 
*Dana 16. listopada  2014. godine došlo je do promjene u sastavu Gradskog vijeća, pa 

je umjesto vijećnika Mladena Sironića za vijećnika potvrđen Vedran Ivančić, a dana 27. 
studenog 2014. godine umjesto vijećnika Dragutina Bravara i Martina Čotara potvrđeni su 
vijećnici Serđo Rigo i Nives Matić. 

 
8. U skladu s člankom 15. Poslovnika Gradskog vijeća osnovan je Klub vijećnika 

Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Prema zaključku Kluba od 30. siječnja 2014. 
godine. Klub radi u sastavu Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac i Ivan Bubić. Predsjednik Kluba 
je Stjepan Gabrić. 

U sastavu Kluba vijećnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke 
umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), došlo je 
do promjena zbog sastava članova vijeća. Prema dopisu Kluba od 27. studenog 2014. godine 
Klub djeluje u sastavu Vedran Ivančić, Vesna Ivančić, Valter Žgrablić, Nives Matić, Mate 
Jurić i Serđo Rigo. Nova predsjednica Kluba je Vesna Ivančić. 
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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 44 sjednice na kojima se 
raspravljalo i raspravilo 194 različitih dokumenata (točaka 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 7 51 
2. za gospodarstvo, financije i razvoj 6 23 
3. za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu 

okoliša 
6 37 

4. za društvene djelatnosti 6 38 
5. za kulturu 5 20 
6. za izbor i imenovanja 6 10 
7.  za priznanja i nagrade 3 3 
8. mandatno verifikaciona komisija 2 6 
9.  za imenovanje naselja, ulica i trgova  3 6 
 SVEUKUPNO: 44 194 
  
 2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je sedam sjednica s 51 točkom 
dnevnog reda. 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 izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Pazina dopuni članak 11. na način da se na kraju teksta dodaju alineje: „- USLUGA 
ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin, - IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet.“; 2) u Odluci o 
izradi Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko - turističke i sportsko - rekreacijske zone 
Trviž dopuni  članak 11. na način da se na kraju teksta doda alineja: „- IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, 
Buzet.“; 3) prihvati amandman na Odluku o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina 
na način da se stavak 2. članka 15. briše; 4) u Odluci o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u 
Pazinu, u članku 4. prva rečenica mijenja i glasi: „U članku 5. stavci 1. i 2. mijenjaju se i 
glase:“; 5) dopuni točka V. Javnog poziva za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove 
Gradskog savjeta mladih Grada Pazina na način da se zadnja rečenica dopuni „Zadnji dan 
dostave prijedloga je 14. ožujka 2014. godine do 12,00 sati.“; 6) u obrazloženju Zaključka o 
prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na službenim stranicama Grada Pazina, točki 
III., stavku 2. umjesto teksta „Klub mladih iz Pazina“ upisati „Radio klub Pazin“. 
 Prijedlog Odbora da se ne prihvati Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za 
razvoj sustava javne vodoopskrbe u tekstu kako je to Gradskom vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina, Gradsko Vijeće nije prihvatilo. 
 Odbor je raspravljajući Prijedlog odluke o načinu upravljanja javnim sportskim 
građevinama u vlasništvu Grada Pazina predložio Gradonačelniku Grada Pazina da utvrđeni 
Popis sportskih građevina u vlasništvu Grada Pazina (članak 15. Odluke) dostavi vijećnicima 
Gradskog vijeća Grada Pazina. 
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 2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je šest 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. 

 
 2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je 
šest sjednica s 37 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: 
 - Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina 2006. – 2013. godine s  preporukom da 
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo tekst Izvješća u dijelu 
koji se odnosi na Tehničko-tehnološke opasnosti i prijetnje i Tehničko-tehnološke katastrofe i 
velike nesreće izazvane nesrećama u prometu  (stranica 39) i Ugrožene vodotoke (stranica 40), 
usporedi s dokumentima Grada Pazina i to s Izvještajem o stanju zaštite i spašavanja na 
području Grada Pazina i Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
Grada Pazina, i prema potrebi, u suradnji s izrađivačem, izradi novi tekst do sjednice Vijeća. 
 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo postupio je po 
Zaključku Odbora, predložio Gradskom vijeću, a Vijeće prihvatilo izmjene i dopune Izvješća; 

- Odluku o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina s prijedlogom da se 
stavak 2. članka 15. Odluke briše; 
 - Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe s time da se 
u članku 2. stavku 3. definira da Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina donosi 
Gradsko vijeće Grada Pazina; 
 - Druge (II.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
Grad Pazin u 2014. godini s ispravkom greške u članku 3. točki 4. na način da se tekst „Šetnica 
43. Istarske divizije“  ispravi  i da glasi „Šetnica Lakota“ i u tablici koja je sastavni dio 
obrazloženja Programa; 
 - Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada s prijedlogom nadležnom Upravnom 
odjelu da definira što se točno podrazumijeva pod Izgradnjom manjih vodovodnih ogranaka 
(izvanrednih - koji nisu u Planu gradnje vodnih građevina i vodoopskrbnih uređaja/objekata 
isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe TD ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet.) i u 
skladu sa time predložio Gradskom vijeću donošenje novog akta ili izmjenu Odluke o 
priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom. 
 Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog Odbora da se u Odluci o obračunu i naplati 
naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe u članku 2. stavku 1. briše tekst „području 
Isporučitelja, a naročito“,  i da se briše stavak 5.  
 Odbor je raspravljajući: 
 - Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina 
predložio Gradskom vijeću da istu prihvati: s obvezom usklađenja kartografskog prikaza sa 
tekstualnim dijelom Plana na način da se na karti INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 
VODNOGOSPODARSKOG SUSTAVA – KORIŠTENJA VODA I UREĐENJE 
VODOTOKA I VODA  između naselja Mećarići i Beram briše oznaka AV (akumulacija 
Beram); u članku 80. stavku 1., točka 1.  pod  U kategoriji značajnog krajobraza dodati 
Pazinsku jamu,  u članku 96. stavku 4. crkva Sv. Pavla provjeriti da li je u naselju Šajini, te na 
što se misli pod izrazom  dolina Pazinčice i pazinsko polje; 
 - Odluku o osnivanju Poslovne zone Lešće predložio Gradskom vijeću  da istu prihvati 
s prijedlogom da se u članku 4. stavku 1. Odluke umjesto riječi „proizvodne oznake (I)“ upiše 
„proizvodne oznake (I0)“. 
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 Obje su oduke odgođene za raspravu i donošenje na sjednici Gradskog vijeća 22. 5. 
2014. U ponovljenom postupku  Odbor je na slijedećoj sjednici razmatrao prijedloge akata i 
predložio Vijeću da ih prihvati bez primjedbi.  Vijeće je akte donijelo na sjednici 24. 7. 2014. 
godine. 
  

 2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je šest sjednica na kojima je raspravio 38 
materijala.   

Odbor je u prethodnom postupku proslijedio, a Gradsko vijeće prihvatilo prijedloge 
Odbora da se: 

- prihvati Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (I. čitanje) s prijedlozima 
Socijalnog vijeća Grada Pazina prema Zaključku od 24. studenog 2014. godine (KLASA: 550-
01/14-01/71, URBROJ: 2163/01-05-01-14-6); 

- u Odluci o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u 
članku 1. točki 1. prijedloga Izmjena Statuta, zadnja rečenica u izmijenjenom tekstu uvrsti kao 
novi stavak: 
 „Iznimno, u slučajevima u kojima bi uporaba pečata iz prethodnog stavka bila 
nepodesna, može se rabiti istovjetni pečat promjera 25 mm.“; 
 - dopuni Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 
za pedagošku godinu 2014/2015. (skraćeni) na način kako je to predložilo Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića tako da se nakon točke XIII. doda nova točka XIV.  koja glasi: 

„XIV. ZAKLJUČAK 
Prioritetnom zadaćom u ovoj pedagoškoj godini smatramo osigurati bolje materijalne 

(prostorne) uvjete za rad i to u matičnom vrtiću u Pazinu – dogradnjom i rekonstrukcijom 
zgrade u ul. Prolaz O. Keršovanija 1, te u područnom vrtiću u Tinjanu, izgradnjom nove zgrade 
vrtića u blizini osnovne škole.“; 

- ispravi redni broj u članku 1. I. izmjena Programa javnih potreba u području 
predškolskog odgoja i naobrazbe, tako da se redni broj 8. i 9. zamjenjuju rednim brojem 6. i 7.; 

- ispravi redni broj u članku 2. Programa javnih potreba u području predškolskog 
odgoja i naobrazbe, tako da se redni broj 8. i 9. zamjenjuju rednim brojem 6. i 7., te u članku 3. 
stavku 2. brojke 8. i 9. zamjenjuju brojkama 6.i 7. 

Odbor je raspravljajući Prijedlog Odluke o izradi Strategije: odgoja i obrazovanja Grada 
Pazina od 2015. do 2020. godine; socijale i zdravstva Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, 
sporta i rekreacije Grada Pazina od 2015. do 2020. godine predložio da se navedeni dokumenti 
isprave prije njihove objave, npr. štamparske i druge pogreške nastale u prijepisu, a koje ne 
utječu na sadržaj akta. 

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

raspravili 20 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. 
Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog Odbora da se ne prihvati prijedlog Programa 

javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2015. godini u tekstu kako je to Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. prosinca 2014. godine. 

 
 2.6. Komisija za izbor i imenovanja sastala se šest puta u pravilu u punom sastavu. 

Prema Vijeću su dostavljeni 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) Rješenje o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu – Darko 
Tumpić, prof. iz Pazina, Zagrebačka 48; 2) Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu 
imovine (Leandar Hek, Milorad Milanović, Luana Benažić i zamjenici Irenko Pilat, Lučano 
Ivančić i Luka Labinjan); 3) Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u 
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vlasništvu Grada Pazina (Robert Krnjus, Vladimir Krulčić, Mario Maretić, Valter Milohanić, 
Snježana Hrvatin); 4) Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za izbor članova Gradskog 
savjeta mladih Grada Pazina (Valter Milohanić, Viktor Lakoseljac, Valter Žgrablić); 5) 
Rješenje o imenovanju članova Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija 
civilnog društva (Vinko Cerovac, Josip Radetić,  Paula Jurman, Alisa Matejčić, Ranko 
Anđelini, Maja Stranić Grah, Nevija Srdoč); 6) Zaključak o imenovanju člana u Vijeće za 
komunalnu prevenciju Grada Pazina –Renato Kalac, prof.; 7) Rješenje o ne imenovanju 
ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu po Natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu od 16. svibnja 2013. godine; 8) Odluku o osnivanju 
Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu (Stanko Družeta, predsjednik, 
Jakov Jelinčić, zamjenik predsjednika i članovi Serđo Rigo, Josip Šiklić, Miljenko Benčić, 
Galiano Labinjan, Stanko Mališa); 9) Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice 
Mandatno-verifikacione komisije Gradskog vijeća Grada Pazina (Martin Čotar / Nives Matić); 
10) Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pazina i Općina 
Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan Županijskoj 
skupštini Istarske županije u osobi Đina Lovrinića, mr.sc.dr. med. specijalista opće medicine za 
mrtvozornika.  
 
 2.7. Komisija za priznanja i nagrade održala je tri 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: 
 Grb Grada Pazina, UDRUŽENJU OBRTNIKA PAZIN, za uspješnu pedesetogodišnju 
aktivnost i ostvarene rezultate u promicanju obrtništva i poduzetništva, te značajan doprinos u 
zaštiti interesa obrtnika na području Pazina i Pazinštine; 
 Plaketu Grada Pazina: 1. ALEKSI LADAVCU, za izuzetne zasluge i rezultate trajne 
vrijednosti na sveukupnom prometnom i gospodarskom razvitku Grada Pazina,  Pazinštine i 
Istre, 2. dr. med. ANI ZGRABLIĆ, spec. šk. medicine, za dugogodišnji predani rad i za 
ostvarene rezultate u razvijanju i unapređivanju zdravstvene zaštite i odgoja djece i mladih, 3. 
ZORANU KABLARU i 4. DUŠANU RITOŠI, za humanost i solidarnost u darivanju krvi - 
više od sto puta čime su doprinijeli spašavanju života i promicanju moralnih i društvenih 
vrijednosti. 
 Povelju Grada Pazina: 1. DRAGANU GORTANU, za ostvarene rezultate u promicanju 
volonterskog rada i unapređivanju amaterizma, te za sveukupno kulturno umjetničko 
stvaralaštvo, 2. BRANKU ČERVARU, 3. BRANKU DRUŽETI, 4. SILVANU ŽUFIĆU i 5. 
IVANU NIESSNERU, za pedesetogodišnji rad u pazinskoj Limenoj glazbi, te za značajan 
doprinos u unapređivanju amaterske glazbene djelatnosti i učešću u koncertnim izvedbama  
Limene glazbe Pazin, te 6. GRACIJANU TURČINOVIĆU, za aktivnosti u osnivanju Društva 
tjelesnih invalida Pazin i ostvarene rezultate uključivanja invalidnih osoba  u zajednicu, te za 
uspješnu suradnju s drugim udrugama. 
 Prijedlozi su prihvaćeni, a priznanja su uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 2. 
lipnja. 

 
 2.8. Mandatno verifikaciona komisija održala je dvije sjednice na kojima je nakon 
utvrđenih činjenica prema Vijeću uputila prijedlog Odluke o prestanku mandata članovima 
Vijeća Mladenu Sironiću, Martinu Čotaru  Dragutinu Bravaru i prijedlog Odluke o verifikaciji 
mandata članovima Vijeća Vedranu Ivančiću, Serđu Rigu i Nives Matić. 
 
 2.9. Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova održao je tri sjednica sa 6 točaka 
dnevnog reda. 
 Odbor je raspravljajući prijedloge i sugestije za imenovanje ulica u Gradu Pazinu 
(Poslovna zona Ciburi, Stancija Pataj, Maršeti…) utvrdio prijedlog: 
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 - Odluke o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni „Ciburi“ Grada Pazina: ulica koja 
započinje zapadno od ceste Pazin – Pula (u naravi cesta za Auto Hrvatska prodajno servisni 
centri d.o.o.) određuje se ime  "Obrtnička ulica"; ulica koja započinje sjeverozapadno od ceste 
Pazin – Pula, s južnim krakom/ogrankom, određuje se ime "Industrijska ulica"; 
 - Zaključka kojim se Gradonačelniku Grada Pazina predlaže da putem nadležnih tijela 
gradske uprave ponovno razmotri prijedlog o izdavanju brošure (vodiča) kroz ulice, trgove i 
naselja grada Pazina; da se postojeće table s nazivima ulica, trgova i naselja dopune podacima 
o tim osobama i/li događajima, npr. ulica Jurja Dobrile (1812-1882) biskup i preporoditelj i 
 - Zaključka kojim Odbor, nakon sjednice MO Stari Pazin treba razmotriti i utvrditi 
prijedloge za imenovanje ulica na području Stancije Pataj i Maršeti. 

 
 2.10. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prijedloga za sazivanje Komisije za 
predstavke i pritužbe, Komisije za promet i Odbora za međugradsku i međuopćinsku suradnju.  

 
IV. RAD MEĐUSTRANAČKOG KOLEGIJA 

Održano je šest sjednica Međustranačkog kolegija na kojima se, u pravilu,  raspravljalo 
o aktualnim pitanjima – materijalima (133) za sjednice Gradskog vijeća zakazane za 30. 
siječnja, 27. ožujka, 22. svibnja, 24. srpnja, 27. studenog i 18. prosinca 2014. 

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 rada Međustranačkog kolegija bio dobar.  

 
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 šest od sedam radnih sjednica 
Gradskog vijeća.  
 

VI.  VIJEĆE  I  GRADSKI   SAVJET  MLADIH   
Vijeće je raspravilo Izvještaj o radu Savjeta mladih ranijeg saziva za 2013. godinu. 

Vijeće je svojom odlukom od 30. siječnja 2014. godine pokrenulo postupak za podnošenje 
prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina (istek 
dvogodišnjeg mandata), a zatim 27. ožujka izvršilo izbor članova Savjeta, za naredno 
dvogodišnje razdoblje u sastavu: 1. Roberta Špoljarić, s Liste „Učenička vijeća“, 2. Iva Luk i 3. 
Mauro Gržetić, s Liste „Udruge mladih i Udruge koje se bave mladima koje su registrirane i 
koji djeluju na području Grada Pazina“, 4. Vlatka Juričić i 5. Luana Pamić, s liste “Drugi oblici 
organiziranja mladih koji su registrirani i koji djeluju na području  Grada Pazina“. 

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 22. svibnja 2014. kada je za 
predsjednicu Savjeta izabrana Iva Luk, a za njezinog zamjenika Mauro Gržetić. 

Predsjednica Savjeta mladih sudjelovala je na jednoj sjednici Gradskog Vijeća (22. 
svibnja 2014.). 

 
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 i Veljko Brajković.  

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) 
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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. 

Predstojnica Ureda, Lucija Paro prisustvovala je svim sjednicama Gradskog vijeća, 
radnih tijela Gradskog vijeća i Međustranačkog kolegija. 

O angažmanu, raznovrsnosti poslova i zadaća, te o dinamici rada Ureda u izvještajnoj 
godini za Gradsko vijeće i njegova radna tijela govore podaci  navedeni u ovom Izvještaju kao 
i podaci u Izvještaju o radu Gradonačelnika.  

 
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. 

Na web stranicama Grada Pazina se od 16. listopada 2014. godine sjednice Gradskog 
vijeća prenose 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.  

Na sjednicama Gradskog vijeća prisustvovali su zainteresirani građani (2). 
 

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: 021-05/15-01/02 
URBROJ: 2163/01-03-01-15-1 
Pazin, 2. ožujka 2015.  
     
                 Predsjednik 
                       Gradskog vijeća 
                               Boris Demark, v.r. 
 


