
IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA – 26. SVIBNJA 2015. 
 
26. svibnja 2015. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je raspravljano i 
odlučeno o 22 točke dnevnog reda.  
 
Najvažnija odluku razmatrana na 18. sjednici Gradskog vijeća, koju su podržali svi prisutni vijećnici, 
je Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine. Radi se o vrlo 
opsežnom dokumentu koji daje pregled zemljopisnih, prirodnih, društvenih, kulturnih, infrastrukturnih 
i gospodarskih obilježja Grada Pazina, analizira snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje razvoju Grada 
Pazina, definira viziju i strateške ciljeve razvoja, utvrđuje mjere za postizanje ciljeva i prioriteta 
Strategije kao i način provedbe i praćenja provedbe Strategije. Ciljevi koji trebaju biti ostvareni 
provedbom Strategijom su prije svega:  
- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim i državnim prioritetima te Europskom 
strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu 
razvojnih programa svih subjekata i interesnih skupina koji djeluju na području Grada Pazina,  
- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, u cilju povećanja 
i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,  
- stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,  
- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, 
regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave iz Hrvatske i inozemstva,  
- stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja prirodnim 
resursima te zaštite okoliša.  
Strategija razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, koja je usklađena sa svim strateškim 
dokumentima viših razina, trebala bi predstavljati temelj i polazišnu točku daljnjeg razvoja Grada 
Pazina, te ja kao takva prepoznata i podržana od strane svih političkih opcija zastupljenih u Vijeću. 
 
Prisutni vijećnici jednoglasno su podržali i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 
2014. godinu, koji je, kao vrlo detaljan i kvalitetan, pohvaljen od strane predsjednika vijeća Borisa 
Demarka. U 2014. godini, drugu godinu zaredom, ostvaren je suficit proračuna, u iznosu od 
771.697,49 kn, kojim je pokriven dio manjka iz ranijeg razdoblja. 
 
Tradicionalno, uoči predstojećeg Dan Grada, dodijeljena su priznanja i nagrade Gradskog Vijeća 
Grada Pazina, koja će ovogodišnjim dobitnicima biti uručena na svečanoj sjednici, koja će se 
povodom Dana grada održati 02. lipnja 2015. godine, s početkom u 11:00 sati.  Priznanja i nagrade 
dodijeljeni su:  
 

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. 
 
Na sjednici su doneseni Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Grada Pazina, kojima se 
utvrđuje organizacija aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, preventivne mjere i postupci, 
zadaće i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno tehničkih sredstava te provođenje žurnih 
mjera zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. 



 
Stupanjem na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 
u ožujku ove godine, nastala je obveza usklađivanja općih akata jedinica lokalne samouprave kojima 
se regulira financiranje udruga s odredbama navedene Uredbe. Poštujući obveze propisane Uredbom, 
Gradsko vijeće donijelo je Pravilnik o ukidanju Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih 
potpora za programe javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti. 
 
Gradsko vijeće donijelo je III. (treće) Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Pazina, 
a Odluka o porezima Grada Pazina je, brisanjem jednog članka, usklađena s napucima Ministarstva 
financija Republike Hrvatske. 
 
Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina, koje su usvojene 
na sjednici Vijeća, u Odluku je uvršten popis nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina u cilju 
stvaranja uvjeta za kandidiranje rekonstrukcije tih cesta na natječaje EU fondova.   
 
Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Odluku školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 
kojom se stvaraju uvjeti za osnivanje prava građenja u korist Općine Tinjan na neizgrađenom dijelu 
parcele na kojoj se nalazi Područna škola u Tinjanu. Na ustupljenom pravu građenja Općina Tinjan 
namjerava izgraditi novu zgradu dječjeg vrtića za Područni vrtić Tinjan, koji sada obavlja djelatnost u 
dijelu prostora Područne škole. 
 
Na sjednici je donesena Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja industrijske namjene 
Buići, a postupak za izradu urbanističkog plana pokrenut je na inicijativu privatnog investitora koji će 
i snositi troškove izrade plana.  
 
Donošenjem Odluke o promjeni namjene javnog dobra stvoreni su preduvjeti za rješavanje imovinsko 
pravnih odnosa na dijelu parcele u vlasništvu Grada koja ne predstavlja javno dobro – cestu, iako kao 
takva dolazi upisana u zemljišnim knjigama, već se radi o dvorištu privatne osobe.   
 
Preostale točke dnevnog reda odnosile su se na razmatranje i usvajanje godišnjih izvještaja 
dostavljenih vijeću. Prihvaćeni su financijski izvještaji Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 
2014. godinu te Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2014. godini, Izvještaj o radu i Financijski izvještaj 
Muzeja Grada Pazina 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, kao i Izvješće o 
ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2014. godinu Zajednice 
sportskih udruga Grada Pazina. Vijećnici su pohvalili Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu, koje je u proteklih godinu dana, usprkos nizu nepovoljnih 
okolnosti i teškoj financijskoj situaciji čiji korijeni sežu i deset godina unatrag, uspjelo stabilizirati 
svoje poslovanje i realizirati nove programe u okviru svog djelokruga rada. Na sjednici je usvojeno i 
Izvješće o poslovanju « Pazin sport»  d.o.o. za 2014. godinu, uz konstataciju da će realnu procjenu 
poslovanja biti moguće izvršiti tek protekom 2015. godine, budući da je novoosnovano društvo 
tijekom 2014. poslovalo tek šest mjeseci.  
 
Na samom kraju sadržajne sjednice donijeto je Rješenje o razrješenju članice i određivanju člana 
Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske te  je 
usvojen Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli 
koji će biti proslijeđen Skupštini Istarske županije, nadležnoj za imenovanje sudaca porotnika 
Županijskog suda u Puli.  
 


