SA 14. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA
održane, 16. listopada 2014. godine
Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za
2014. godinu. Od godišnjeg plana (86.940.079,00 kuna) u prvom polugodištu je ostvareno
34.563.110,66 kuna odnosno 39,76% što je za 41,41% više nego u istom razdoblju 2013. godine.
Ivan Bubić ukazao je na potrebu uređenja i opremanja poduzetničkih zona kako bi bile što privlačnije
za investitore, sa čime se Maja Stranić Grah, pročelnica za gospodarstvo složila, ali i ustvrdila da u
gradskom proračunu nema tolikih sredstava. Na natječaje kandidiramo zonu Podberam koja je u
vlasništvu Grada, ali planirani iznos na nivou Države za te namjene od 14 milj. u 2013. i 7 milj. u
2014. za potrebe cijele Hrvatske nije dostatan ni za Pazin. Ostale zone su u privatnom vlasništvu i
grad ih ne može kandidirati.
Iz Izvještaja o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2013. godini, kako je obrazložila
Marta Daus Brubnjak, djelatnica Odjela za gospodarstvo poslovna 2013. godina bila je za većinu
poduzetnika Grada Pazina, znatno uspješnija nego 2012. U strukturi pazinskog gospodarstva
prevladavaju mali poduzetnici koji čine 98,63% svih poduzetnika - obveznika poreza na dobit u 2013.
godini, zapošljavaju najviše radne snage (udio 63%), ostvaruju najveće prihode (udio 71%), rashode
(udio 69%), dobit (udio 87%) i investicije (udio 64%). Djelatnost trgovine na veliko i malo je
najuspješnija s ostvarenim konsolidiranim financijskim rezultatom od 16,5 milijuna kuna.
Prerađivačka industrija zapošljava najviše radne snage. Vanjskotrgovinska razmjena Grada Pazina u
2013. u usporedbi s 2012. bilježi pozitivan trend blagog povećanja izvoza uz smanjenje uvoza što je
rezultiralo većim pozitivnim trgovinskim saldom od 27,3 mil. kn. Nezaposlenost se smanjila za 1,46%,
a prema podacima za prvih sedam mjeseci 2014. godine za 10,07%. Zabrinjavajući je podatak da je i
broj nezaposlenih u dobi od 25 – 29 godina, a zatim i 20-24, te 35 - 39 godina na približnoj razini.
Broj obrtnika je u 2013. u odnosu na 2012. godinu blago smanjen, a prema pretežitoj djelatnosti u
strukturi prevladavaju građevinske i uslužne djelatnosti. Prosječna neto plaća radnika na razini Grada
Pazina u 2013. je bila po prvi puta na razini RH i iznosila je 4.777 kn. U usporedbi s Istarskom
županijom prosječna plaća bila je manja za 0,33%, a u odnosu na 2012. godinu za 0,83%.
Prihvaćene su treće izmjene Prostornog plana uređenja Grada Pazina, a razloge za donošenje izmjena
obrazložio je Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje
i graditeljstvo, navodeći da se radi o usklađenju sa zakonskom regulativom i osiguravanjem uvjeta za
izdavanja građevinskih dozvola. Građanima je dana mogućnost da do 31. listopada mogu podnijeti
zahtjeve za eventualne promjene Plana. Na zahtjev zainteresiranih stranaka, koje će financirati izradu
planova donijete su odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko - turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj i zone Trviž. Vijećnik Renato Kalac nije zadovoljan s prijedlogom plana za
Trviž jer se radi o području koje je u II. vodozaštitnoj zoni, te da se radi o zaštićenom području.
Društvo Pazin d.o.o. je u 2013. godini poslovalo pozitivno sa ostvarenom bruto dobiti od 641,82 kn.
Ukupan prihod društva iznosio je 677.820,69 kuna, a rashod od 677.178,87 kuna. Društvo ima na
upravljanu 244 zgrade i pet kotlovnica. Uspješno su realizirani hitni popravci i intervencije na
zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade ( 214), te manjih popravaka (190). Za veći investicijske
radove (26) ukupno je utrošeno 884.553,00 kn. Na raspisani natječaj Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost od 15 projekata prihvaćeno je 12 s ukupnim iznosom od 95.742,62 kn.
Na upit vijećnika Ivice Gržinića o neredovitom plaćanju zajedničke pričuve zbog čega dolazi do
nemogućnosti pravovremenih intervencija, Kalac Renato, predsjednik Nadzornog odbora društva
ustvrdio je da se o tom pitanju vodi posebna briga, da većih dugovanja po tom osnovu nema, da
dugovanja mogu biti najviše dva mjeseca, nakon toga ide opomena pa tužba.
Vijeće je prihvatilo amandman vijećnika Renata Kalca o dopuni člana 15. Odluke o odvodnji otpadnih
voda na području Grada Pazina da „Troškove nabavke, ugradnje i održavanja potopne pumpe i tlačnog
voda za priključenje internog sustava odvodnje na sustav javne odvodnje snosi isporučitelj javne
vodne usluge“. Primjenom zakona o vodama o sadržaju amandmana zatraženo je očitovanje
Hrvatskih voda.
Gradonačelnik Grada Pazina nadovezujući se na Polugodišnji izvještaj Proračuna i Izvještaj o
gospodarstvu Pazina, ustvrdio je da će biti teško planirati Proračun za 2015. godinu. Konstatirao je da
je Izvještaj za siječanj-lipanj 2014. godine sažetak rada izvršne vlasti odnosno neposredni rad

Gradonačelnika, zamjenika i rad upravnih tijela Grada Pazina. Posebno je istaknuo aktivnosti i
sastanke sa Županom i županijskim tijelima, predstavnicima gospodarskih subjekata na kojem se
raspravljalo o izgradnji školsko-gradske sportske dvorane; opremanju poduzetničkih zona; pomoći u
poslovanju gospodarstvenicima; o sustavu navodnjavanja na području Pazinštine; gospodarenju
otpadom; projektu hitne medicinske pomoći; osnivanje Centra za profesionalnu rehabilitaciju;
uređenje autobusnog kolodvora. Istaknuo je da se o gospodarstvu promišlja, a upravo donesene odluke
o prostorno planskoj dokumentaciji i o izradi Strategije Grada Pazina od 2015. do 2020. godine idu u
pravcu temeljnog razvoja grada, zaključio je Gradonačelnik.
Vijeće je prihvatilo Pravilnik o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih
potreba koje se su/financiraju iz Proračuna, a odnose se na programe javnih potreba u odgoju i
obrazovanju, kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu te sportu i rekreaciji. Nevija Srdoč, pročelnica
nadležnog upravnog odjela izvijestila je da će Javni poziv biti objavljen nakon što Pravilnik stupi na
snagu. Očekuje da će to biti 27. listopada, a rok za prijavu biti će dva tjedna. Na Prijedlog pravilnika
nije pristigla niti jedna primjedba u provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
koje je trajalo 14 dana.
Vijeće je prihvatilo inicijativu kojom Grad Pazin od Skupštine Istarske županije traži povjeravanje
obavljanja poslova za priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva. Na području Grada to pravo
ostvaruje 16 osoba.
Prihvaćeni su izvještaji za prošlu i godišnji planovi za novu pedagošku 2014./2015. godinu Dječjeg
vrtića „Olga Ban“ i Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.
Mladena Sironića, dosadašnjeg vijećnika koji je mandat stavio u mirovanje iz osobnih razloga
zamjenjuje Vedran Ivančić.
Boris Demark, predsjednik Vijeća, na početku sjednice je upoznao vijećnike da počinje prijenos
sjednica u uživo, te konstatirao da je ovo još jedan korak u ostvarivanju veće transparentnosti i veće
dostupnosti informacijama zainteresiranim subjektima.
Live streaming sjednice mogu se pratiti na linku http://www.pazin.hr/uzivo/ koji upućuje
na YouTube kanal Grada Pazina. Na kanalu su naknadno dostupne snimke sjednica Gradskog
vijeća.

