SKRAĆENI ZAPISNIK
13. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 19. srpnja 2018. godine u velikoj vijećnici
Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati.
Prisutni vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić, Marko
Breščić, Danijel Lušić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Željko Legović,
Ivica Franković,; Boris Demark, Suzana Jašić, Dean Velenderić – SDP.
Odsutni vijećnici (opravdano): Anamarija Kurelić – HDZ i Valter Milohanić - LISTA GRUPE
BIRAČA.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana
Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada, Nevija
Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Maja Stranić Grah,
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Elvis Kliman, pročelnik Upravnog
odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za
unutarnju reviziju, Vesna Rusijan, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Zdenka Turkalj
Čohilj, ravnateljica i Kristina Pamić, voditeljica računovodstva Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin, Sandra Jakopec, direktorica tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, Ana Brusić i Gordana Rafajlović
Dragonić, predstavnici tvrtke Geoprojekt d.d. iz Opatije, Mladen Milohanić, voditelj „Fonda za razvoj
poljoprivrede i agroturizma Istre“, Lucijan Ujčić, predsjednik i Patrik Rabar, tajnik Zajednice
sportskih udruga Grada Pazina, Samanta Grizila, članica Uprave trgovačkog društva Pazin sport d.o.o.
Pazin, Dragan Šipraka, predsjednik Uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin, Vlasta Nekić
direktorica i Dolores Matković računovođa društva „Pazin“ d.o.o. Pazin, Mirjan Rimanić, novinar
„Glasa Istre“.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) nakon
izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 13, što znači da postoji
potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad sjednice.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ utvrđuje izmijenjeni dnevni red (miču
točke 16. „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu
ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija
građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“ i 17. Prijedlog
Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne
samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske
staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“) kako slijedi

DNEVNI RED
Verifikacija Skraćenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća;
Pitanja vijećnika;
Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“;
Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone
„Ciburi“ Pazin;
5. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2017. godinu;
6. Izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2017.
godinu;
7. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u 2017. godini;
8. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2017. godinu s
izvješćima: a) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2017.
godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2017.
godinu;
1.
2.
3.
4.

Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2017. godinu;
Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2017. godinu;
Izvještaj o poslovanju i Financijski izvještaj Društva Pazin d.o.o. za 2017. godinu;
Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. za
2017. godinu;
13. Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada
Pazina za 2017. godinu;
14. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2017. godine;
15. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.
9.
10.
11.
12.

Ad – 1.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ verificira Skraćeni
zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća od 7. lipnja 2018. godine.
Ad – 2.
Pitanja vijećnika.
Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika:
Hani Glavinić – upisi djece u jasličke predškolske programe; održavanje nerazvrstane ceste u
naselju Stancija Pataj za vrijeme izvođenja radova na izgradnji sanitarne kanalizacije,
Suzana Jašić – raskid / potpisivanje novog ugovora sa veterinarskom stanicom za sklonište za
napuštene pse; događanja vezana uz Plan upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice, poduzimanje
radnji po pitanju otkrivanja onečišćenje Pazinske jame (dva odgovora); primjena novog cjenika javne
usluge prikupljanja mješovitog otpada,
Danijel Lušić – stanje u Općoj bolnici Pula,
Dean Velenderić – postavljanje „ležećih policajaca“ u Zagrebačkoj ulici na Starom Pazinu;
energetska obnova zgrade u ulici Muntriljska 1 Pazin.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Hani Glavinić (citirano):
„1. Upućujem pitanje predsjedniku Uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin, gospodinu
Draganu Šipraki.
Zamolila bih Vas da nas informirate o tijeku implementacije novog sustava gospodarenja
otpadom na području Grada Pazina.
Obrazloženje:
Unazad par mjeseci, od građana Grada Pazina, dobivam mnoštvo upita po pitanju novog
sustava gospodarenja otpadom, a na pojedina pitanja im ne mogu sa sigurnošću odgovoriti jer niti
meni nisu jasna, stoga Vam i postavljam predmetno pitanje.
Nadalje, zamolila bih Vas da u svojem odgovoru pojasnite i sljedeće:
1. Građanima Grada Pazina dostavljene su kante odgovarajuće zapremnine, međutim prema
mojim saznanjima, pojedini građani zatražili su zamjenu dostavljenih kanti i to kantama manje ili veće
zapremnine, i shodno tome potpisali Izjavu.
Međutim, ono što je ostalo nerazjašnjeno je u kojem vremenskom roku i na koji način će se
izvršiti zamjena kanti tj. moraju li građani doći osobno predati ranije zaprimljene kante u Uslugu
d.o.o. u Pazinu, i prilikom predaje „starih" preuzeti ugovorene ?
2. Prije desetak dana, Grad Pazin je obavijestio svoje građane o rasterećenju u prijelaznom
razdoblju implementacije novog sustava gospodarenja otpadom, odnosno da se za srpanj i kolovoz
2018. godine ne zaračunava jedinična cijena za količinu predanog otpada - varijabilni dio cijene, već
samo cijena obvezne minimalne javne usluge - fiksni dio cijene.
Hoće li građani Grada Pazina, za srpanj i kolovoz 2018. godine, plaćati obveznu minimalnu
javnu uslugu (fiksni dio cijene) za zapremninu kante koja im je dodijeljena od strane Usluge d.o.o.
Pazin ili za zapremninu kante koju su kasnije odabrali tj. ugovorili ?
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3. Na koordinaciji sa gradonačelnikom Grada Pazina, općinskih načelnika Pazinštine i
predstavnika mjesnih odbora u Gradu Pazinu, predloženo je da trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin,
razmotri mogućnost uvođenja kanti zapremnine 60 litara, radi socijalne osjetljivosti određene skupine
građana. Molim Vas da nas informirate o tome razmatrate li dati prijedlog, i ukoliko da, na koji način i
kad se može očekivati implementacija istog ?
4. Prilikom donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina, govorilo se o obveznoj edukaciji
građana Grada Pazina sa ciljem što bolje implementacije novog sustava.
Molim Vas da nas informirate o tome kad će se započeti sa edukacijom građana Grada Pazina
tj. održavanjem edukacijskih radionica na kojima bi se građani pobliže upoznali sa načinom
prikupljanja i selekcioniranja otpada, a što bi u konačnici dovelo do njihovog odgovornijeg ponašanja
kao i smanjenja računa ?
Molim pismeni odgovor na postavljena pitanja!
- pitanje proslijeđeno trgovačkom društvu Usluga d.o.o. Pazin.
2. Upućujem pitanje Gradonačelniku Grada Pazina, gospodinu Renatu Krulčiću, a vezano uz
poticanu stanogradnju na području Grada Pazina.
Na području Grada Pazina živi velik broj mladih obitelji sa djecom, kao i obitelji koji
nastanjuju Grad Pazin u potrazi za poslom. Razmatra li Grad Pazin mogućnost izgradnje tzv. POS
stanova, odnosno postoje li upiti građana Grada Pazina za takvu investiciju?“
Suzana Jašić (citirano):
„1. Pitanje za pročelnicu Neviju Srdoč.
Molim vas za detaljan prikaz, odnosno presliku troškovnika za građevinske radove za
otvaranje dviju jasličkih skupina, procijenjene na 937.000 kuna, u prostorima "crveno-sive" zgrade na
Starom Pazinu (Zagrebačka 48) te informaciju o rješenjima koja se sagledavaju s ciljem da se riješi
problem neupisane djece u pedagoškoj godini 2018/19?
Obrazloženje:
Nakon objavljenih rezultata upisa u jaslice i vrtić, skupina roditelja zatražila je sastanak s
gradonačelnikom i drugim nadležnim osobama vezano za rješavanje problema neupisane djece za
pedagošku godinu 2018/19. Sastanak se održao 30.5. 2018. i na tom su sastanku roditelji dobili
obećanje kako se pokušati naći rješenje, a posebno se spominjao prostor u prizemlju„crveno-sive"
zgrade u Zagrebačkoj 48, na Starom Pazinu oko čega bi se razgovaralo s Učka konzaltingom. Najavili
ste rebalans proračuna na sjednici u srpnju kako bi se našlo možebitno rješenje problema, no rebalansa
na ovoj sjednici nema.
Također ste im javili kako ste od Učka-konzaltinga d.o.o. ponudu za navedenu zgradu
zaprimili 7. lipnja 2018. godine te da je procjena kako je za dvije jasličke grupe u toj zgradi potrebno:
1.740.000,00 kuna za otkup prostora
70.000,00 kuna za izradu glavnog projekta s troškovnicima
937.000,00 kuna za građevinske radove
350.000,00 kuna za opremanje dviju skupina
Napominjete kako je za ukupno dovođenje prostora u funkciju potrebno cca 3.097.000,00
kuna (uključujući PDV).
U ovim troškovima, za oko zapinje iznos građevinskih radova od 937.000 kuna. Za taj iznos
ljudi grade kuće od podruma do krova s više kvadrata, a ovo su troškovi adaptacije prostora. Kako bi
se izbjegli šumovi u komunikaciji, molim vas za troškovnik na osnovu kojeg se došlo do tog iznosa i
pojašnjenje. Također me zanima koja se još moguća rješenja sagledavaju, a koja su usmjerena na
rješavanje problema u ovoj i sljedećoj godini.
Apelirala bih da se rješenja traže i nešto šire, izvan gradnje i nadogradnje, ako je to toliko
skupo.
Primjerice, raspišite poziv za sufinanciranje privatnih vrtića. Zna da to ne bi riješilo problem
odmah, ali možda je to rješenje za sljedeću godinu.
Ukazala bih i na to da se danas sve više vrtića u Europi, a sve više i u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj, gradi modularno od kontejnera koji se mogu povećavati ili smanjivati sukladno potrebama
(Samobor, Varaždin itd.}, a iskustva s materijalima i prostorom su pozitivna, dvostruko manje koštaju
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i dvostruko se brže grade. U Sračincu se primjerice za 3.800.000 kuna s PDV-om izgradio vrtić od 700
kvadrata. Dakle, za ova sredstva koja su procijenjena oko dvije jasličke skupine na Starom Pazinu, vi
biste na svom terenu mogli izgraditi cijeli modularni vrtić od gotovo 700 kvadrata. Mislim da bi za
područje Pazina i Pazinštine bilo vrijedno promisliti o ovoj opciji koja je dvostruko brža, jeftinija i ima
mogućnost reagiranja na promjene oko broja djece.
Molim pisani odgovor.
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina.
2. Pitanje za gradonačelnika Grada Pazina, g. Renata Krulčića.
Molim cjelovitu informaciju o aktivnostima i spoznajama Grada oko problema s Lakotom do
danas (sagledavanje ukupne situacije, pronalaženja odgovornih, sanacija Lakote, Potoka i Jame,
pronalaženja dugoročnog rješenja i dr.).
Obrazloženje:
Smatram da je važno da vijećnici i vijećnice, kao i zainteresirana javnost, budu upoznati s
razvojem situacije oko toga što se točno dogodilo i zbog čega, kao i oko sanacije ne samo Lakote, već
i Potoka i Pazinske jame, te oko pronalaska dugoročnog rješenja.
Molim pisani odgovor.
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
3. Pitanje za Mirjanu Galant, voditeljicu uređaja za pročišćavanje Usluga odvodnja d.o.o.
Koje su to konkretne analize na koje se pozivate u Glasu Istre od 2.7. kad govorite o tome da
je svaki put voda nakon prijavljivanja zagađenja uzorkovana te da analize nisu pokazale više fekalnih
bakterija u odnosu na površinske vode? Koje tijelo ili ispostava ih je točno uzorkovala i analizirala te
vama dala na uvid?
Obrazloženje:
2.7. 2018. u Glasu Istre izašao je članak na temu onečišćavanja Pazinske jame u kojem se
citira gospođa Mirjana Galant: "Svaki put kada je prijavljeno zagađenje, voda je uzorkovana i nikad
analize nisu pokazale da je u njoj bilo fekalnih bakterija više nego u površinskim vodama."
Kako bi bilo zanimljivo vidjeti te analize, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama,
od vas sam tražila preslike tih analiza nastalih uzorkovanjem vode nakon prijavljenih zagađenja
Pazinske jame u posljednje dvije godine.
Dobila sam odgovor kako Usluga odvodnja d.o.o. ne posjeduje traženu informaciju, odnosno
dokumente koje tražim već da se obratim inspekcijskim tijelima, što ste zbog čl. 21. Zakona o pravu
na pristup informacijama ipak na kraju vi morali učiniti, pa ste proslijedili pitanje Hrvatskim vodama u
Zagreb. Taj odgovor još nisam dobila, ali neću odustati.
No, kako nisam dobila nikakvo drugo pojašnjenje oko tih analiza, a vjerujem da nam je
zajednički stalo da dođemo do pravih informacija, molila bih vas za pomoć:
- koje su to konkretne analize, koje tijelo ili ispostava ih je točno uzorkovala i analizirala te
vama dala na uvid kako bih i ja to mogla zatražiti?
Zahvaljujem na pisanom odgovoru.“
- pitanje proslijeđeno trgovačkom društvu Usluga odvodnja d.o.o. Pazin.
Boris Demark (citirano):
„1. Kada će se izvršiti geotehnička istraživanja i geološka mjerenja kojima će se utvrditi
mogućnost izgradnje doma za starije osobe na planiranoj lokaciji u nekadašnjoj vojarni „VeIi Jože“ u
Pazinu?
Obrazloženje:
U neposrednoj blizini lokacije na kojoj se planira izgradnja doma za starije nalazi se bujični
vodotok. S obzirom na čudesni učinak kojeg voda može proizvesti na ljudske zamisli i projekcije, a o
čemu smo se zorno uvjerili na nedavnom incidentu u neposrednoj blizini (Lakota), opravdana je
bojazan da sam teren možda neće udovoljavati uvjetima za izgradnju masivne građevine kakva je dom
za starije osobe. Kako se već gotovo 30 godina dom za starije u Pazinu i „sanja“ i „seli“ sa jedne
lokacije na drugu, iz jednog proračuna u drugi i iz jedne predizborne kampanje u sljedeću željeli
bismo vjerovati da se ovoga puta neće izigrati obećanja dana građanima u predizbornoj kampanji.
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Odgovor se traži u pisanom obliku i roku utvrđenom člankom 84. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Pazina.
2. Kada će se predočiti i javnosti i na službenim web stranicama Grada Pazina objaviti
projektna dokumentacija (u reduciranom/pojednostavnjenom obliku, vremenski plan aktivnosti na
izgradnji doma za starije u Pazinu, kao i financijska konstrukcija za izgradnju doma za starije osobe u
nekadašnjoj vojarni „VeIi Jože“?
Obrazloženje:
Kako je riječ o kapitalnom projektu koji se predugo nalazi „u oblacima“ razumljiv je interes
građanstva Grada Pazina (da ne kažemo skepsa jednog njenog dijela) a tu prvenstveno mislimo na
umirovljeničku populaciju, koja izražava bojazan da se realizacija Projekta neće desiti ni za ovoga
mandata gradskih vlasti, a možda i ni za njihova života...
Odgovor se traži u pisanom obliku i roku utvrđenom člankom 84. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Pazina.“
- pitanja proslijeđena Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina.
Dean Velenderić (citirano):
„Na temelju čl. 26. st. 1. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.,
4/13., 23/14. i 1/18.), u svezi sa č1. 11. toč. 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 21 /09. i 8/ 13.) upućuje se slijedeće vijećničko pitanje.
Pitanje se odnosi na suradnju (upravljanje nekretninom) između trgovačkog društva Pazin
d.o.o. za građevinarstvo, inženjering i poslovanje nekretninama čiji je osnivač Grad Pazin, te stambene
zgrade u ulici M. B. Rašana 1 (Prolaz J. Šurana 2 i 4). Kada trgovačko društvo Pazin d.o.o., namjerava
pronaći Ugovor o upravljanju nekretninom, koji su 2002. g., potpisali sa ovlaštenim predstavnikom
stanara zgrade na adresi M. B. Rašana 1, a budući da prema saznanjima koja posjedujem isti ne postoji
u arhivi trgovačkog društva Pazin d.o.o., a cjelokupna prava i obveze ugovornih stranaka (pričuva i
dr.) se crpe upravo iz navedenog ugovora? Kada trgovačko društvo Pazin d.o.o., ima namjeru
stanarima navedene ulice dostaviti policu osiguranja koja se odnosi na njihovu zgradu kako bi isti bili
upoznati kod kojeg su osiguranja osigurani i koji iznos se mjesečno po istoj polici uplaćuje, kao i koja
prava iz iste police imaju suvlasnici navedene zgrade? U skladu sa č1ankom 8. predmetnog ugovora
kojeg ne posjedujete, zašto trgovačko društvo Pazin d.o.o., suvlasnicima navedene zgrade do 30.04. u
tekućoj godini nije dostavilo izvješće o radu i završni račun (za god. 2018., 2017., 2016....) ?
Obrazloženje:
Proteklih dana javljaju mi se predstavnici stanara u uvodno označenoj zgradi koji već
godinama nemaju odgovore na niz pitanja u vezi upravljanja njihovom zgradom, odnosno
suradnje njih kao su(vlasnika) posebnih dijelova nekretnine i trgovačkog društva Pazin d.o.o.,
koje je zaduženo za upravljanje. Ponajviše se od svih uvodno označenih pitanja traži obrazloženje
kako je moguće da je Ugovor o upravljanju nekretninom, koji su 2002. g., potpisali sa ovlaštenim
predstavnikom stanara zgrade na adresi M. B. Rašana 1 izgubljen, te na temelju kojega to
ugovora onda trgovačko društvo Pazin d.o.o., prema istima izvršava svoje obveze? Pored pitanja
na koja isti ne dobivaju odgovor, javljaju se i drugi problemi u vidu radova, načina obračuna
pričuve, ne nadziranja gradilišta, rušenja skele i dr. Obzirom na mnogo otvorenih pitanja u
pogledu izvršenja obveza jedne od ugovornih strana traži se od trgovačkog društva Pazin d.o.o.,
da na jasan i transparentan način odgovori na postavljena pitanja i preda suvlasnicima navedene
zgrade svu zatraženu dokumentaciju (naročito policu osiguranja i spomenuti ugovor), te sanira
sve eventualno ranije ne dovršene radove kako bi se mogao ovjeriti ukupan obračun izvršenih
radova koji su se i nedavno u istoj zgradi odvijali.
Uvodno označeno pitanje upućeno je odgovornoj osobi trgovačkog društva Pazin d.o.o. za
građevinarstvo, inženjering i poslovanje nekretninama, te se traži pisani odgovor u za to
propisanom zakonskom roku.“
- pitanje proslijeđeno trgovačkom društvu „Pazin“ d.o.o. Pazin.
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Nevija Srdoč odgovara:
- upis većeg broja djece u jaslice u odnosu na prethodne godine i mogućnost rješavanja tog
problema (Suzana Jašić) – po tom pitanju postoji kontinuirana komunikacija s predstavnicima roditelja
koji su 30. svibnja bili na razgovoru sa gradonačelnikom i suradnicima. Zajednički se promotrila
situacija te je zauzeto stajalište kako je s obzirom na ograničene postojeće prostorne kapacitete
potrebno tražiti nove prostore. Stoga je održan sastanak s predstavnicima trgovačkog društva Učke
konzaltinga d.o.o. te je od njih 7. lipnja tekuće godine dobivena ponuda za poslovni prostor u visini od
220 tisuća eura, bez PDV- a, što je moguće u dvije godine platiti kroz najam. Kada se svi troškovnici
zbroje, u drugom rebalansu proračuna u 2018. prema grubim procjenama potrebno je osigurati 1,4
miliona kuna. Za građevinske radove od 937 tisuća kuna, koji su spomenuti, navodi da ne zna zašto su
tako visoki, no da će se sve provjeriti. Radi se zapravo o prostoru roh – bau pa treba sve urediti.
Navodi kako ta tema nije na sjednici upravo zato jer se radi o značajnom iznosu, te će na
dnevnom redu biti kada bude rebalans Proračuna. Nada se da će onda biti puno manji troškovnici nego
što se danas spominju.
Što se tiče nekih drugih rješenja, navodi da se na sastanku s roditeljima govorilo kako je Pazin
jedan od rijetkih gradova koji nema privatnih vrtića i jaslice. Ističe kako bi tako nešto dobro došlo te je
Grad Pazin spreman sufinancirati dio troškova.
- dom za starije osobe (Boris Demark) – u vezi doma za starije osobe ističe kako se kreće s
geotehničkim ispitivanjima, za što će se sljedećeg tjedna provesti jednostavna nabava za izvođača. Što
se tiče vremenskog plana aktivnosti, on postoji u radnoj formi te će ga nastojati prezentirati kao takvog
i javno.
Mirjana Galant na pitanje vijećnice Suzane Jašić u vezi uzorkovanja - analize vode Pazinske
jame odgovara da će sada dati kratki odgovor te da će se odgovor dati i u pisanom obliku. Kao prvo,
upit nije upućen njoj nego službenici zaduženoj za informiranje za tvrtku Usluga odvodnja d.o.o., tako
da je službenica dala djelomičnu informaciju. Ona tada nije bila na poslu, no razgovarale su, pa je
službenica složila prvi odgovor, a i drugi odgovor, nakon što se vijećnica pozvala na članak 21.
Zakona.
Navodi kako je ona voditeljica uređaja za pročišćavanje od samog početka, te da je sasvim
normalno da se uvijek, nakon svake prijave (a rade se od početka rada uređaja) interesira za rezultate,
za što su nadležne Hrvatske vode Zagreb. Uvid u analize vode nije imala a u telefonskom razgovoru
joj je rečeno da iste ni ne može dobiti na uvid, ali da je s vodom sve u redu. Zašto Hrvatske vode
Zagreb, zato što su one čelna organizacija koja upravlja slivom Pazinčice. Iz tog razloga je službenica
za informiranje njima proslijedila upit vijećnice.
Dragan Šipraka na pitanje o tijeku implementacije novog sustava gospodarenja otpadom na
području Grada Pazina (Hani Glavinić) odgovara kako se dnevno vodi statistika sustava gospodarenja
otpadom, tako da prije pismenog odgovora želi odmah istaknuti trenutno stanje. Navodi kao je
predviđeno 40 polupodzemnih spremnika, a da je za sada postavljeno njih 38. Čeka se još rješenje za
nadzor konzervatora u Bermu te suglasnost za postavljanje na jednoj privatnoj katastarskoj čestici na
Starom Pazinu. Polupodzemne spremnike koristiti će najmanje 1850 korisnika, od čega je više od
1600 s današnjim danom preuzelo korisničke kartice. Ukupan broj korisnika individualnih spremnika
je 5650, a 7500 korisnika ukupno korisnika u centralnoj Istri. Za podijeliti je još ostalo 392 spremnika
na novim područjima koja ih još nisu imali do sada. Također, poslano je 7500 izjava, od kojih je 6178
uručeno jer pošta kasni s dostavom, dok ih je 611 vraćeno kao neuručeno. Od korisnika je vraćeno za
sada 3768 potpisanih izjava s čime su vrlo zadovoljni. Navodi i kako je bilo potrebno opremiti 177
dodatna zelena otoka, dok nakon nove godine u ruralnim područjima ide individualizacija te će svaki
korisnik dobiti kante za selektirani otpad (papir, staklo, plastika). Ističe kako se je u prva dva mjeseca
novog sustava selekcioniran otpad povećao tri puta, što ukazuje na to da su građani prepoznali sustav.
Za zapremninu kontejnera za miješani komunalni otpad koji se odvozi na Kaštijun, navodi
kako je ona predložena prema podacima iz 2016./2017., no kako se ista pokazala velikom, kao i
predviđena težina miješanog komunalnog otpada koja se smanjila u prvom kvartalu za 10%, a u
drugom za 20%. Očekuje se stoga promjene kod pojedinih korisnika kod zaduženja, što će moći
zatražiti svake godine ukoliko se pokaže da imaju potrebe za manjom veličinom spremnika.
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Ističe kako se razmatraju i mogućnosti uvođenja spremnika zapremnine od 60 litara, pa i 40
litara, jer će količina miješanog komunalnog otpada padati. Sustav se implementira, vrše se analize pa
će se razmatrati i to pitanje paralelno s veličinama spremnika za selekcioniranje. Grad Pazin se
zajedno s nekim drugim općinama gdje je Usluga operater prijavio na natječaj Ministarstva zaštite
okoliša za dobivanje sredstava za edukaciju i za kante za selekcionirani otpad, a iskazan je i interes za
nabavku kamiona za prikupljanje selekcioniranog otpada. Za edukaciju građana je odobreno 490
tisuća kuna te ona kreće najvjerojatnije koncem godine
Vlasta Nekić na pitanje vijećnika Deana Velenderića u vezi zgrade u M.B. Rašana odgovara
kako je aktualiziranje problema započelo njenim stupanjem na dužnost 1. listopada prošle godine. Do
današnjeg dana održano je nekoliko sastanaka s predstavnikom stanara, razmijenjeno je puno mailova
i obavljeno telefonskih razgovora. Problemi su sveobuhvatni i traju dosta dug period. Po pitanju
ugovora o upravljanju navodi da je on arhiviran kod njih kao upravitelja zgrade, ali nije važeći jer se
veže na vlasničku strukturu u zgradi koja se promijenila. U pripremi je novi ugovor s čime je upoznat i
predstavnik zgrade. Što se tiče radova na zgradi, obavljeni su radovi spajanja oborinske odvodnje i na
kanalizacijsku mrežu, te pražnjenje podruma i završetak fasade na zgradi. Jučer su stigli svi računi s
čime je upoznat predstavnik zgrade, no nije mogao potpisati račune jer nema još pravo potpisa.
Elvis Kliman u svezi poticajne stanogradnje (Hani Glavinić) odgovara da se razmišlja u tom
smjeru intenzivnije od 5. srpnja, od kada su na snagu stupile izmjene zakona, te je promjenama
prostornog plana na Starom Pazinu predviđena jedna lokacija za POS- ove stanove. Nakon toga je
procedura jasna, odnosno Grad najprije treba iskazati interes prema APEN- u.
Po pitanju Lakote (Suzana Jašić) navodi da se gotovo svakodnevno kontaktiraju Hrvatske
vode koje su pri kraju s projektnom dokumentacijom izgradnje objekta ispuštanja vode bujičnog
potoka. Prema informacijama tijekom kolovoza tekuće godine trebali bi početi i radovi.
Nadovezuje se na odgovor g. Šiprake u svezi izobraznih aktivnosti u sklopu uvođenja novog
sustava gospodarenja otpadom navodeći da je 3. srpnja dobivena odluka o financiranju te da slijedi
potpisivanje ugovora u roku od 45 dana. Nakon toga slijedi period od 13 mjeseci za provođenje
predviđenih aktivnosti edukacije građana.
Suzana Jašić navodi kako nije najbolje razumjela pojašnjenje pročelnice Srdoč u vezi troškova
koji se odnose na novi prostor vrtića u zgradi Učke. Riječ je o 937 tisuća kuna, koliko su procijenjeni
građevinski radovi adaptacije, odnosno uređenja tih nekoliko prostorija. Pita čija je to procjena. Na
odgovor pročelnice Srdoč da je troškovnik izradilo trgovačko društvo Učka konzalting d.o.o., pita se
kako im to u najmanju ruku nije malo čudno?
Nevija Srdoč odgovara da se najveći dio iznosa odnosi na strojarske radove, no ističe kako će
se troškovnici detaljno razraditi i analizirati. Navodi kako je ovo bila njihova prva procjena, a radi se
o uređenju dviju prostorija za dvije vrtićke grupe. Pritom je valjalo planirati sanitarne čvorove i
priručnu kuhinju. Ponavlja kako nije stručnjak, ali da će se sve provjeriti i da će se konačne
dokumente i troškovnike moći vidjeti. U svakom slučaju sve će biti na Gradskom vijeću i vijećnici će
imati priliku odlučivati o tome.
Ad – 3.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša na sjednicama održanim 16. srpnja 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o donošenju
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“, te predlažu Vijeću da istu prihvati u
predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o
donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“
Ad – 4.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša na sjednicama održanim 16. srpnja 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o donošenju
III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin, te predlažu Vijeću da
istu prihvati u predloženom tekstu.
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Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez raspare sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o donošenju
III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin.
Ad – 5.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 17. srpnja 2018. razmatrao je Izvješće o
radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2017. godinu, te predlaže Vijeću da istog
prihvati.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2017. godinu u
tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 4. srpnja 2018. godine.
Ad – 6.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. srpnja 2017. razmatrao je Izvještaj o
financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2017. godinu, te predlaže Vijeću
da istog prihvati.
U 19:10 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnica Suzana Jašić, pa predsjednik Vijeća konstatira
da sjednici prisustvuje 12 vijećnika.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 12 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvještaja o financijskim poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2017.
godinu u tekstu kako ga je dostavila Škola, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina
Zaključkom od 10. srpnja 2018. godine.
U 19:13 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Ivica Franković, pa predsjednik Vijeća konstatira
da sjednici prisustvuje 11 vijećnika.
Ad – 7.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. srpnja 2017. razmatrao je Izvještaj o
financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u 2017. godini, te predlaže Vijeću da istog
prihvati.
U 19:14 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnica Suzana Jašić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika.
U 19:17 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Ivica Franković, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u 2017. godini u
tekstu kako ga je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina
Zaključkom od 10. srpnja 2018. godine s time da se na strani 8. Izvještaja, pod II. ZAKLJUČNE
OCJENE, ispravi štamparska greška na način da se na kraju prvog reda umjesto brojke „2016.“
upisuje brojka „2018“ i u točki 4. umjesto brojke „2017.“ upisuje brojka „2018“.
Ad – 8.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 17. srpnja 2018. razmatrao je Godišnje
izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2017. godinu s izvješćima: a) o
upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2017. godinu i b) o upravljanju i
održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2017. godinu, te predlaže Vijeću da iste
prihvati.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 9 glasova „ZA“, 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ i 3 glasa „PROTIV“ donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješće o
poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2017. godinu, u tekstu kako ga je izradio predsjednik
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Uprave Društva Broj: 276-1/2018. od 20. lipnja 2018. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik
Grada Pazina Zaključkom od 6. srpnja 2018. godine.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“
donosi zaključke o prihvaćanju:
1. Izvješća o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2017.
godinu u tekstu kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 276-2/18 od 20. lipnja 2018. godine, a
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 6. srpnja 2018. godine.
2. Izvješća o upravljanju i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2017.
godinu u tekstu kako ga je izradila Usluga d.o.o. Pazin, Broj: 276-3/18 od 20. lipnja 2018. godine, a
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 6. srpnja 2018. godine.
Ad – 9.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 17. srpnja 2018. razmatrao je Godišnje
izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2017. godinu, te predlaže Vijeću
da istog prihvati.
U 20,54 sata sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Dean Velenderić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“
donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja
d.o.o. za 2017. godinu, u tekstu kako ga je izradio direktor Društva Broj: 84-1/2018 od 20. lipnja 2018.
godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 6. srpnja 2018. godine.
Ad – 10.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. srpnja 2017. razmatrao je Izvještaj o poslovanju
trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2017. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2017. godinu u tekstu
kako ga je izradilo trgovačko društvo Pazin sport d.o.o., a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada
Pazina Zaključkom od 6. srpnja 2017. godine.
- Prilog: 10.
Ad – 11.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 17. srpnja 2018. razmatrao je Izvještaj o
poslovanju i Financijski izvještaj Društva Pazin d.o.o. za 2017. godinu, te predlaže Vijeću da iste
prihvati.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 10 glasova „ZA“, 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ i 2 glasa „PROTIV“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju i
Financijskog izvještaja Društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2017. godinu u tekstu kako ih je Vijeću
predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 10. srpnja 2018. godine.
- Prilog: 11.
Ad – 12.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 17. srpnja 2018. razmatrao je Godišnji
izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. za 2017. godinu, te
predlaže Vijeću da istog prihvati.
U 21:50 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnica Suzana Jašić, pa predsjednik Vijeća konstatira
da sjednici prisustvuje 12 vijećnika.
U 20:53 sata sjednici Vijeća priključuje se vijećnica Suzana Jašić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju trgovačkog
društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. za 2017. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 4. srpnja 2018. godine.

9

Ad – 13.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. srpnja 2017. razmatrao je Izvještaj o ostvarenju
programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2017. godinu, te
predlaže Vijeću da istog prihvati.
U 22:18 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnica Suzana Jašić, pa predsjednik Vijeća konstatira
da sjednici prisustvuje 12 vijećnika.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o ostvarenju programa rada i
financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2017. godinu u tekstu kako je to
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 4. srpnja 2018. godine.
Ad – 14.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. srpnja 2017. razmatrao je Izvještaj o radu
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
godine, te predlaže Vijeću da istog prihvati.
U 22:22 sata sjednici Vijeća priključuje se vijećnica Suzana Jašić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ donosi Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine KLASA: 550-01/1701/08, URBROJ: 2163/01-05-05-18-23 od 21. ožujka 2018. godine.
Ad – 15.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša na sjednicama održanim 16. srpnja 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o uvjetima i
načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim
životinjama, te predlažu Vijeću da istu prihvati s time da Odbor za prostorno uređenje, komunalne
djelatnosti i zaštitu okoliša predlaže da se u članku 6. stavak 2. mijenja i glasi:
„U slučaju ostvarenja uvjeta za kretanje pasa bez povodca na daljnjim javnim površinama ili u
slučaju utvrđenog učestalog kršenja obveze nadzora kretanja pasa bez povodca na način koji ne
ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebice djece, Gradonačelnik je ovlašten
svojim zaključkom izmijeniti Prilog 2. ove Odluke, dodavanjem novih ili brisanjem pojedinih javnih
površina iz Priloga 2.“
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Odluku o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama s time da se u članku 6. stavak 2. mijenja i glasi:
„U slučaju ostvarenja uvjeta za kretanje pasa bez povodca na daljnjim javnim površinama ili u
slučaju utvrđenog učestalog kršenja obveze nadzora kretanja pasa bez povodca na način koji ne
ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebice djece, Gradonačelnik je ovlašten
svojim zaključkom izmijeniti Prilog 2. ove Odluke, dodavanjem novih ili brisanjem pojedinih javnih
površina iz Priloga 2.“
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 22,35 sati.
KLASA: 021-05/18-01/41
URBROJ: 2163/01-03-02-18-4
Pazin, 19. srpnja 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.
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