ZAPISNIK
16. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 20. rujna 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, Anamarija Kurelić – HDZ; Boris Demark, Suzana Jašić, Dean Velenderić – SDP i
Valter Milohanić - LISTA GRUPE BIRAČA.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Zoran
Sloković, predstojnik Ureda Grada, 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, Toni Erdfeld,
predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin; Maja Zidarić Pilat, ravnateljica Muzeja
Grada Pazina, Kristina Pamić, voditeljica računovodstva Osnovne škole Vladimir Nazor Pazin, Serđo
Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin i 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 15, što znači da postoji
potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, otvara rad sjednice i raspravu po predloženom
dnevnom redu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje predloženi dnevni red.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ utvrđuje

DNEVNI RED
1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 13. i 14. ( izvanredne) sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i
distribuciju vode za provedbu ulaganja na području jedinca lokalne samouprave –Grad
Pazin za projekt „Vodovodni ogranak Veli Ježenj-Mali Ježenj“
4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
5. Prijedlog odluke o otpisu dugova fizičkim osobama;
6. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2018. godine.
Ad – 1.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Skraćenom zapisniku s 13. i 14. ( izvanredne) sjednice
Gradskog vijeća.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“,
verificira Skraćeni zapisnik sa 13. Sjednice Gradskog vijeća, održane 19. srpnja 2018. godine.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANA“
verificira Skraćeni zapisnik sa 14. izvanredne Sjednice Gradskog vijeća održane 30. srpnja 2018.
godine.
- Prilog: 1.
Ad – 2.
Pitanja vijećnika.
Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika:
Boris Demark – geotehnička istraživanja i geološka mjerenja za izgradnju Doma za starije
osobe na lokaciji vojarne „Veli Jože“ u Pazinu,
Hani Glavinić – implementacija novog sustava gospodarenja otpadom na području Grada
Pazina,

Suzana Jašić – preslika troškovnika za građevinske radove za otvaranje dvije jasličke skupine
na adresi Zagrebačka 48, Stari Pazin; problem Lakote (sagledavanje ukupne situacije, sanacija Lakote,
Potoka i Jame, dugoročno rješenje ); onečišćenje Pazinske jame (uzorkovanje vode),
Dean Velenderić – upravljanje nekretninom (zgradom) na adresi M.B.Rašana 1.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Suzana Jašić (citirano):
„1. Upućujem pitanje Gradonačelniku Grada Pazina Renati Krulčiću i pročelnici Upravnog
odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Neviji Srdoč :
Hoće li Grad Pazin roditeljima neupisane jasličke djece s područja Pazina financijski olakšati
problem nedostupnosti ove javne usluge?“
Obrazloženje:
Jučer sam dobila odgovor na moje vijećničko pitanje iz srpnja 2018. oko velikog broja
neupisane djece u jaslice i rješenje koje Grad razmatra. Raduje me da smo svi svjesni da su potrebe
roditelja i djece za mjestima u jasličkim i vrtićkim grupama sve veće, da se konačno rađa više djece i
da se kapaciteti moraju širiti. Problem većeg broja neupisane djece postoji SAD i problem će postojati
i u BUDUĆNOSTI. U svome ste odgovoru naveli neke ključne aktivnosti koje Grad poduzima vezano
za dugoročno rješavanje ovog problema, što pozdravljam: dogradnja Gornjeg i Donjeg vrtića kroz
nekoliko godina; novi prostor za vrtić na Starom Pazinu/ Novom naselju kao rješenje koje se razmatra;
podrška privatnoj inicijativi za otvaranje jaslica i/ili vrtića. Vezano za nove prostore za vrtić na Starom
Pazinu/Novom naselju, smatram da je to i dalje preveliko ulaganje za samo svije grupe, voljela bih da
se u promišljanju odmaknemo od tržišnih principa i sagledamo i druge mogućnosti. Osim toga, prema
popisu aktivnosti koje je potrebno poduzeti, vidljivo je da se vrtić ne stigne dograditi sad, ni u skorijoj
budućnosti. Što se tiče privatne inicijative otvaranja jaslica ili vrtića, stvar je kompleksnija. Smatram
da se tome ne može pristupiti na način „javite se“. Naime, privatne jaslice i vrtići bez sufinanciranja iz
lokalnih proračuna jako su skupi pa se postavlja pitanje bi li imali dovoljno djece, što logično – dovodi
do pitanja održivosti i isplativosti takve inicijative. Da pojednostavim – zainteresirane osobe neće
ulaziti u financijska i kadrovska ulaganja i aktivnosti ako nemaju garanciju da će im lokalna
samouprava dugoročno sufinancirati rad ( neke su inicijative u drugim gradovima neslavno propale
zbog ovakvih razloga). Zainteresirane osobe s područja Pazina nemaju jamstva da će im Grad
dugoročno sufinancirati program. Ovaj se problem neće riješiti apelima na Gradskom vijeću,
sastancima ili uvjeravanjima, već formalnim odlukama Gradskog vijeća u kojima je razvidno da će se
takve inicijative dugoročno podržavati na jednak način na koji se podržava i javni vrtić. Tada će
hrabrost za privatnom inicijativom za ovom javnom uslugom porasti. Red je na Gradu da poduzme
prve korake ( donošenjem odluke).
Drugi dio problema je kako riješiti problem koji imamo SAD. Postoji 22 neupisane djece u
jaslički program koja su do 31.8.2018. navršila godinu dana, a nisu ostvarila pravo na javnu uslugu
jaslica. U odgovoru napominjete da razmatrate sufinanciranje boravka djece u jaslicama u drugim
gradovima, međutim, koliko je to realno i koji su to drugi gradovi i općine koji imaju mjesta u
jaslicama? To nije rješenje koje će ljudima pomoći SAD. Naime, dio roditelja nalazi se u nezavidnoj
financijskoj situaciji. Moraju raditi, za čuvanje djece moraju izdvojiti znatan dio osobnog dohotka,
neki to nisu u mogućnosti pa razmišljaju o otkazima, preseljenju, neki su ušli u aranžmane koji ne
potiču obitelj jer moraju živjeti odvojeno od roditelja koji im čuvaju djecu. To su ozbiljni životni
problemi. Naveli ste i da ste svjesni ovih prioriteta i da ste spreman podržati aktivnosti koje uključuju
podršku obitelji i roditeljstvu, a – dodajem – posredni time i gospodarstvu i onda – dodajem- boljem
zadovoljavanju javnih usluga. Predložila bih, stoga, rješenje koje bi roditeljima neupisane djece
pomoglo SAD i ove godine, kao svake sljedeće, sve dok se ne stvore uvjeti potpunog prihvata djece u
jaslice i vrtić. Riječ je o odluci koja bi regulirala oblik financijske pomoći roditeljima/skrbnicima
neupisane djece u jaslički i vrtićki program s područja Grada Pazina. Radi se o 22 djece koje su do 31.
8.2018. napunila godinu dana. Da pojednostavim računicu, ukoliko bi se radilo o 1000 kuna pomoći
po djetetu, to je iznos od 22.000 kuna mjesečno, odnosno 264.000,00 kuna godišnje. Ako time
spriječimo otkaz barem jednog roditelja ( najčešće, budimo realni, majke), omogućimo kvalitetniji
život obitelji i zadovoljstvo roditelja spoznajom da je Grad prepoznao njihove probleme i potrebe,
onda to svakako nije veliko ulaganje – kako kratkoročno, tako i dugoročno.
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Ovu sam ideju razradila u nastavku teksta kojeg neću sad čitati te Vam ostavljam da je
razmotrite. Ovo nije pitanje koja je politička opcija ovo predložila ili podržala, već o konsenzusu da su
nam djeca i roditelji prioritet. Pozivam stoga, da oko ovoga budemo složni i odlučimo da će sva djeca i
sve obitelji s područja Pazina imati podršku Grada.
Molim i pisani odgovor.
RAZRADA
Ovom bi odlukom dijete zaposlenih roditelja ili skrbnika koje nije ostvarilo pravo na upis u
jaslički i vrtićki program, a koje do početka tekuće pedagoške godine (31.8.) puni najmanje godinu
dana, ostvarilo pravo na financijsku pomoć Grada Pazina u iznosu XXXXX (dokaz: rješenje u ne
upisu).
Pravo na financijsku pomoć imaju i ona djeca koja zbog zdravstvenih problema ne smiju
pohađati ustanovu, a koja također do 31.8. pune najmanje godinu dana (dokaz: mišljenje pedijatrice)
Pravo na financijsku pomoć nemaju djeca koja su ostvarila pravo na upis, ali su ispisana
roditeljskom odlukom.
Zahtjev se podnosi ispunjavanjem potrebnog obrasca, uz prilaganje dokaza (potvrda o
prebivalištu, rješenje Vrtića o nemogućnosti upisa djeteta, dokaz o zaposlenju?)
Financijska pomoć isplaćuje se svakoga mjeseca u razdoblju do početka sljedeće pedagoške
godine iznosu od....kn na tekući račun roditelja ili skrbnika koji je podnio/podnijela zahtjev.
U slučaju da se tijekom pedagoške godine oslobodi mjesto u jaslicama ili vrtiću, dijete koje
ostvaruje pravo upisa, gubi pravo na financijsku pomoć, neovisno o tome je li se upis djeteta ostvario.
Vrtić je dužan Rješenje o upisu u roku od 8 dana dostaviti Gradu Pazinu, nakon čega Grad Pazin
izdaje Rješenje o ukidanju financijske pomoći djetetu.
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina.
2. Pitanje za gradonačelnika Grada Pazina, g. Renata Krulčića.
Do koje su mjere realizirani zaključci Koordinacije Gradonačelnika Grada Pazina i općinskih
načelnika Pazinštine održane 9. srpnja 2018. te sastanka gradonačelnika i radnih timova održanog 30.
srpnja 2018., sve na temu problema s novim sustavom gospodarenja otpadom, kao i koji se sljedeći
koraci planiraju poduzeti ili se već poduzimaju?"
Obrazloženje:
Koordinacija gradonačelnika Grada Pazina, općinskih načelnika Pazinštine i predstavnika
mjesnih odbora u Gradu Pazinu, održana u ponedjeljak, 9. srpnja 2018., rezultirala je zaključcima:
Da se za prijelazno razdoblje odnosno za srpanj i kolovoz 2018. godine, građanima ne
zaračunava jedinična cijena za količinu predanog otpada, takozvani varijabilni dio cijene, već samo
cijena obvezne minimalne javne usluge, takozvani fiksni dio cijene.
Da Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin kao pružatelj javne usluge na području Pazinštine
razmotri mogućnost uvođenja kanti zapremnine 601.
Da Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin nakon potpune implementacije sustava i
zaprimljenih Izjava, što znači definiranog volumena, na terenu izvrši analizu postojećeg cjenika.
Sastanak Gradonačelnika Grada Pazina i radnih timova za implementaciju novog sustava
gospodarenja otpadom održan je 30. srpnja 2018. godine i završio je, između ostalog, i sa zaključcima
da će trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin Gradu Pazinu do 3. kolovoza 2018. godine:
- dostaviti analizu usporedbe podijeljenih spremnika s podijeljenim zapremninama spremnika
i zapremninama utvrđenim na temelju ispunjenih izjava, te osnovicu na temelju koje je izračunata
krajnja cijena za korisnike.;
- prikupiti sve potrebne parametre za izračun cijena odvoza otpada
- napraviti simulaciju cijena za svaku JLS kako bi se utvrdio stvarni trošak prikupljanja otpada
na Pazinštini.
Molim da nas izvijestite o rezultatima ovih zaključaka, kao i o konkretnom sadržaju te o
budućim koracima po pitanju promjena koji se tiču akata i samog sustava, budući da je riječ o
osjetljivom i vrlo aktualnom životnom pitanju Pazina i Pazinštine.
Molim i pisani odgovor.
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada
Pazina.
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3. Pitanje za gradonačelnika Grada Pazina, g. Renata Krulčića.
Što je s Planom upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice te što Grad planira poduzeti da bi
se spriječilo daljnje turističko devastiranje Zarečkog krova i okolice?"
Obrazloženje:
U kojoj je fazi izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice, s obzirom da je
najprije bilo riječi o roku od 29. lipnju 2018., a potom o jeseni 2018.? Hoćemo li taj Plan ikad
ugledati? Situacije postaje neodrživa i neizdrživa.
Da se dotaknem samo jednog u nizu problema. Već nekoliko godina, a ove godine pogotovo,
razvidno je da se na Potoku, konkretnije Zarečkom krovu, događa stihijski turizam koji ne vodi
nikamo, upravo suprotno, devastira se priroda (smećem, kremama, fekalijama i uriniranjem, kreme),
ugrožava okoliš i kvaliteta vode što posredno dovodi do ugrožavanja biljnih i životinjskih vrsta od
kojih su neke i zaštićene.
Grad Pazin od turističkih posjeta Zarečkom krovu nema nikakve koristi, upravo suprotno, ima
samo štetu, a lokalnom se stanovništvu sve više oduzima dio njihovog odrastanja, identiteta i suživota
s prirodom.
Ne možemo svaku prirodnu ljepotu uprezati u turizam. Zarečki krov nema kapaciteta da bude
turistička točka, niti bi on to - zbog svoje prostorne ograničenosti i osjetljivosti - trebao biti. Grad
Pazin trebao bi svoj turistički potencijal graditi na drugim vrstama sadržaja (adrenalinski, kulturni,
gastronomski, obrazovni itd.), a ne na ugrožavanju i eksploataciji malih prirodnih ljepota. Ostavimo
Zarečki krov domaćem stanovništvu, a kupanje turista usmjerimo prema morskim plažama i većim
rijekama. Apeliram da se za sljedeće ljeto isplaniraju mjere koje će, neovisno o Jeti Planu, spriječiti
turističku eksploataciju Zarečkog krova. Neki od prijedloga su: nikako ne reklamirati ni navoditi
turiste da posjećuju Zarečki krov (ni putokazima), smanjivati tragove na Internetu, postaviti rampu i
naplaćivati ulaz svima koji nisu s područja okolnih jedinica lokalne samouprave (kako bi se smanjio
broj posjetitelja i kako bi se namakla sredstva za povećanu brigu o čistoći Krova), postaviti tablu s
pravilima ponašanja...
Neka se donese konačno i taj Plan upravljanja, napravimo poučnu stazu i regulirajmo ono što
se od Potoka može dobiti i ono što se ne može i ne bi smjelo od Potoka tražiti.
Molim pisani odgovor.“
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada
Pazina.
Anamarija Kurelić ( citirano):
„Pitanje za gospodina Klimana.
Mještani naselja Rimanići, Bani, Dušani i Zarečja upozoravaju da cestom prema Grdoselu
vozači voze neprimjerenom brzinom. Naime, cesta je puna šetača, posebice kada to dozvoljavaju
vremenske prilike, a pogotovo kada započinje nova školska godina. Problem na toj cesti dolazi još
više do izražaja početkom nove školske godine, uz cestu se nalazi i autobusna stanica, namijenjena
školskom autobusu. Postavljam pitanje nadležnim da li postoje ekonomični i efikasni načini kako bi se
zaštitili ranjivi sudionici prometa, tj. pješaci, neovisno o dobi, primjerice postavljanje prometnih
znakova i svjetlosnih upozorenja?
Molim usmeni i pisani odgovor.“
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada
Pazina.
Valter Milohanić (citirano):
„1. Pitanje za gradonačelnika Grada Pazina, g. Renata Krulčića.
Zašto je prije 5 godina ukinuo 1 radno mjesto čistačice, i ostavio samo jednu čistačicu na neto
plaći od 2.800,00 kuna? Moli pisani odgovor.“
Navodi kako je prije nekoliko dana susreo čistačicu u gradskoj upravi, koja mu se izjadala da
previše radi te da su njen posao koji sada obavlja do prije 5 godina obavljale 2 čistačice. Uvjeren je da
postoji pravilnik koji regulirala rad u jedinicama lokalne samouprave, pa tako i čistačice, te konstatira
kako je Grad Pazin u tih 5 godina uštedio 4.100,00 kuna bruto iznosa mjesečno. Navodi kako citirano:
„Ženska propada, jer previše dela“.
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Vijećnik Milohanić ističe kako se do kraja mandata odriče svoje vijećničke naknade u bruto
iznosu, u korist čistačice Antice Živković. Prisjetio se kako se za pomoć stradalima u poplavama u
Gunji ( 2014. godine), uplatilo po 255,00 kuna pomoći od strane svih 15 vijećnika, dok je stvarni
trošak naknade po vijećniku cca 350,00 kuna.
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina.
Predsjednik vijeća daje opasku kako su naknadu za Gunju vijećnici uplatili ponaosob, a ne
Gradsko vijeće, te moli vijećnika Milohanića da bude precizan u iznošenju tvrdnji.
„2. Da li Grad ima deponij građevinskog otpada? Da li Grad ima deponije zelenog otpada?“
Obrazloženje:
Ovo su pitanja na koja sam naišao po Gradu Pazinu i okolnim Općinama. Kao dimnjačar
susrećem se sa puno ljudi, pa su tako po okolnim mjestima i selima već prilično aktivirane prikolice u
koje se krca otpad na sve strana, a koji sigurno neće završit u kontejneru. Kontejner služi samo za
reciklažu. Mišljenja je da će deponije otpada koje su se očistile u proteklih 15 godina, ponovno biti
napunjene.
Boris Demark (citirano):
„Pitanje za gradonačelnika Renata Krulčića:
"Hoće li se Grad Pazin pridružiti drugim gradovima Republike Hrvatske koji su zabranili
gostovanje cirkusa sa životinjama?"
Obrazloženje:
Ovih dana u Pazinu gostuje cirkus koji se reklamira navodeći da ima mnogo životinja. Brojni
građani i građanke izrazili su nezadovoljstvo dozvolom Grada Pazina cirkusu koji koristi životinje jer
je svako držanje životinja u cirkusu, bez obzira bile one domaće, kućne ili divlje životinje,
zlostavljanje tih životinja kroz tjeranje na neprirodno ponašanje, podvrgavanje treningu u svrhu
redovitih predstava i stalno seljenje i transport. U prilog tome govori i podatak da je preko 30 gradova
Hrvatske, po uzoru na veliki broj država i gradova u drugim zemljama, već zabranilo gostovanje
cirkusa sa životinjama. Tražim od Grada Pazina da se tom humanom činu pridruži i Grad Pazin. Čini
mi se da je i Republika Hrvatska bila potpisnik nekog oblika konvencije ili nečega sličnog čime se
usprotivila grubom postupanju odnosno zlostavljaju životinja.“
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada
Pazina.
Dean Velenderić skreće pozornost da se odgovori na vijećnička pitanja dobivaju dan prije
sjednice Vijeća. Napominje kako je upoznat sa procedurom odgovaranja na vijećnička pitanja, da zna
kao je kratko vrijeme za očitovanje na postavljena pitanja, ali da bi volio da se odgovori ipak
dostavljaju zajedno sa dnevnim redom sjednice Gradskog vijeća. Smatra da bi to bilo u redu, ako je to
moguće.
Zatim postavlja pitanje kako slijedi (citirano):
„Pitanje za Vlastu Guštin, direktoricu Pazin d.o.o.:
Na temelju čl. 26. st. 1. Statuta Grada Pazina (Službene novine Grada Pazina broj 17/09, 4/13
i 23/14), u svezi sa čl. 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 predaju upravljanja kotlovnicama u Gradu Pazinu sa trgovačkog društva
Pazin d.o.o. za građevinarstvo, inženjering i poslovanje čiji je osnivač Grad Pazin, na novoga
upravitelja. Kada je TD Pazin d.o.o. raskinulo Ugovor o upravljanju, odnosno Međuvlasnički ugovor
sa korisnicima pojedinih kotlovnica koji je dana 01.08.2006.g., sklopljen na neodređeno vrijeme, a
nakon što je predmetno TD vođenje kotlovnica preuzelo od TD Usluga d.o.o.? Na temelju kojih
razloga je raskinut predmetni Ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme te tko je dao ovlaštenje za
takvo postupanje? Nadalje, korisnike kotlovnica zanima tko je ovlastio TD Pazin d.o.o., da sklopi
Ugovor sa novim upraviteljem kotlovnice, a sve budući da korisnici kotlovnice do nedavno o istome
nisu imali nikakva saznanja? Zašto korisnici kotlovnica (u prvom redu platiše pričuve) preko koje se
grijanje naplaćuje, nisu upoznati niti sa činjenicom da je došlo do raskida ugovora, potpisivanja
novog, uvjetima pod kojim je isti sklopljen, te na koji način će isto utjecati na rad kotlovnice i cijenu
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koju će korisnici ubuduće plaćati? Također zanima nas tko je novi upravitelj s kojim je potpisan
Ugovor? Kako će dolazak novog upravitelja utjecati na cijene grijanja u budućnosti? Hoće li isto
dovesti do povećanja cijene budući da prema saznanjima koje imam isti imaju namjeru zaposliti još
jednoga kotlovničara, te budući da će se održavanje plaćati kroz svih 12 mjeseci a ne kako je to do
sada bilo kroz razdoblje od 6 mjeseci? Također, molim da se meni osobno kao vijećniku Grada Pazina
ali i svim stanarima koji koriste kotlovnicu predoči i uruči raskid Ugovora o opravljanju, te novi
Ugovor koji je potpisan sa novim upraviteljem, kako bismo se upoznali sa sadržajem istog, načinu na
koji je sklopljen, uvjetima koje je na sebe preuzeo novi upravitelj, a prije svega kako bi se iste moglo
staviti na oglasne ploče u zgradama. Koliko iznose ukupni godišnji troškovi kotlovnice te koliki dio od
ukupnih godišnjih troškova plaćaju korisnici pojedine od pet kotlovnica, ili da budem određeniji koliki
udio od ukupnog troška potpada pod Jurju Dobrilu (5, 7 i 9) odnosno njihovu kotlovnicu, koliko pod
Muntriljsku i njihovu kotlovnicu i tako redom za svaku od pet kotlovnica kojima se do sada
upravljalo?
Obrazloženje:
TD Pazin d.o.o., je od 2006.g., pa do nedavno upravljalo sa pet kotlovnica na području Grada
Pazina: kotlovnica Jurja Dobrile 5, kotlovnica Prolaz Frana Matejčića 2, kotlovnica Muntriljska 7/B,
kotlovnica Prolaz Otokara Keršovanija 2 i kotlovnica, Dinka Trinajstića 2. U svojem vijećničkom
pitanju sa prošle sjednice, i ranije za vrijeme dok je direktorica TD Pazin d.o.o. bila gđa. Neda Bucaj
pitao sam o troškovima kotlovnice, načinu vođenja, postojanju mogućnosti za racionalizaciju troškova
i dr. Nije mi jasno zašto se o novom upravitelju nije reklo niti riječi kad se postavljalo pitanje
kotlovnice, a isto sam pitanje postavio kod financijskog izvještaja TD Pazin d.o.o., na prošloj sjednici
Vijeća? Molim odgovore na ranije naznačena pitanja, kao i dostavu navedene dokumentacije kako bi
se (ne mali broj sugrađanki i sugrađana koje koriste kotlovnicu), mogli upoznati sa sadržajima
naznačenih dokumenata.
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 propisanom
zakonskom roku, kao i da se u istome roku dostavi zatražena dokumentacija.
Obzirom da je osnivač Društva Grad Pazin, o ovom se pitanju može usmeno očitovati i
gradonačelnik Renato Krulčić, a može i predsjednik Vijeća Davor Sloković koji je i predsjednik NO
Društva.“
- pitanje proslijeđeno trgovačkom društvu „Pazin“ d.o.o. Pazin.
Miranda Karanović navodi kako je prošle godine postavila vijećničko pitanje vezano za
postavljanje rukohvata na stepeništu koje vodi u Erste banku Pazin. Prije nekoliko dana primijetila je
da se rukohvat postavio na predmetno stepenište, pa zahvaljuje Gradu Pazinu na realizaciji te izražava
nadu da će se tako rješavati i ostali problemi.
Elvis Kliman odgovara:
– neprimjerena brzina vozača prema cesti za Grdoselo (Anamarija Kurelić) - navodi kako su
skoro pa u dnevnom kontaktu sa predsjednicima Mjesnih odbora, te da Odjel nema saznanja o
predmetnoj problematici. Provjeriti će i utvrditi koji je najbolji način za smirivanje prometa na
navedenoj prometnici. O navedenome će se naknadno izvijestiti vijećnici. Na ponovno isticanje kako
Odjel nema saznanja o navedenoj problematici, vijećnica Kurelić iz klupe dodaje da problem itekako
postoji. Pročelnik naglašava da će provjeriti ako postoji mogućnost postavljanja dodatne vertikalnohorizontalne signalizacije u svrhu smirivanja prometa,
- deponij građevinskog i zelenog otpada (Valter Milohanić) – ističe kako u ovom trenutku
Grad Pazin nema deponij građevinskog/zelenog otpada, te da je svima poznata problematika Lakote
(urušeni odvodni tunel) koja bi poslužila toj svrsi a trenutno je zatvorena. Radi se na uspostavi
funkcionalnosti nesmetanog protoka vode, čiji bi radovi trebali biti gotovi tijekom mjeseca studenog
2018. godine. Napominje kako se usporedno sa sanacijom Lakote, rade i varijantna rješenja da se
deponij osposobi ali da se za sada mogu koristiti deponiji susjednih općina. Ističe kako se stvorio
prostor da se u detaljnom planu rješenja Starog Pazina, u prostorima prirodnih depresija u blizini
građevinske zone može zatrpavati građevinskim materijalom, ukoliko bi nešto bilo nužno i hitno. Radi
se na pronalaženju rješenja problematike. Na pitanje vijećnika Milohanića (iz klupe) što je sa zelenim
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otpadom, pročelnik odgovora da se za zeleni otpad razmatra mogućnost odlaganja unutar odlagališta
„Jelenčići“. Zaključuje kako zasad Grad Pazin nema deponij određen za tu namjenu,
- zabraniti gostovanje cirkusa sa životinjama (Boris Demark) - Gradonačelnik je zamolio
pročelnika Klimana da odgovori na postavljeno pitanje, s obzirom da je on potpisao Rješenje za
zauzimanje javne površine. Pročelnik Kliman navodi kako Grad Pazin prilikom tog postupanja nije
prekršio niti jednu odredbu, kako Zakon o zaštiti životinja tako i važeću Odluku Grada Pazina. Navodi
kako su pretpostavke ispunjene na način da je Grad Pazin predmetni upit proslijedio Veterinarskoj
inspekciji, nakon čega je dobivena suglasnost Veterinarske inspekcije te su i dalje u kontaktu.
Utvrđeno je da su sve važeće odredbe poštovane. Napominje da ukoliko se zajedničkom odlukom (
Grada i vijećnika) zabrani korištenje životinja u svrhu cirkusa, tada Upravni odjel za komunalni
sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo ne bi imao mogućnost izdavanja Rješenja za zauzimanje
javne površine u tu svrhu. Zaključuje kako je u ovom trenutku Upravni odjel postupio sukladno
važećim pravilnicima i zakonima. Obzirom da je pokrenut inspekcijski nadzor, danas (20. rujna 2018.
godine) je kontaktirao Vetrenirasku inspekciju, gdje mu je rečeno da je sve u redu. Ukoliko postoji
konkretnije pitanje u vezi izdavanja dozvole cirkusu, stoji na raspolaganju.
Zoran Sloković pojašnjava kako je gradskom Odlukom i Zakonom zabranjeno korištenje
životinja u cirkuskim predstavama na bilo koji način koji životinjama nije prirođen. Napominje kako
izuzev djela koji se tiče prijevoza i seljenja životinja, u predstavi mogu sudjelovati životinje koje su
kategorizirane kao „domaće životinje“, a sa njima se nesmije postupati na bilo koji način koji im nije
prirođen. Ističe da taj cirkus često gostuje po ostalim gradovima u Istarskoj županiji ( konkretno vidio
ga je u Umagu), te da se nad njime stalno vrši Inspekcijski nadzor. Jedina mogućnost koju Grad Pazin
ima je ta, da se prilikom slijedećeg zahtjeve za izdavanje dozvole za korištenje javne površine u tu
svrhu, ista ne izda. Što se ostalih odredbi i Zakona tiče, zaključuje da su poštovane.
Valter Milohanić navodi kako je Pazin jedini Grad u Istri koji nema građevinski deponij i
deponij zelenog otpada. Građevinski deponij je veći problem (ne plaća se), a uvijek negdje treba
zatrpavat određene parcele, prema njegovim tvrdnjama komunalni redar odredi parcelu koju treba
zatrpavati i svi tamo odvoze građevinski otpad. Deponiranje zelenog otpada plaća se, i to otprilike od
61,00 do 73,00 kune + PDV-e. Zeleni otpad (drveni otpad) bi se sušenjem mogao pretvoriti u pelet.
Obzirom da je Pazin centar Istre, predlaže da se sva komunalna poduzeća međusobno dogovore da
drveni otpad dovoze u Pazin ili na lokaciju prema dogovoru, koji će se kasnije obradit u sirovinu za
pelet i prodati. Radi se o sirovini koja bi se dobro prodavala i po njemu nije loše razmislit o tom
prijedlogu.
Predsjednik Vijeća konstatira kako vijećnik Milohanić ima odličnu poslovnu ideju te kako bi
najbolje bilo da se on osobno počne baviti predloženim.
Renato Krulčić napominje kako će krenuti od zadnje postavljenih pitanja prema početku.
Počinje sa konstatacijom kako se apsolutno slaže sa vijećnikom Velenderićem u vezi tvrdnje da bi bilo
dobro da se odgovori na vijećnička pitanja pošalju prije. Također, skreće pozornost na inicijativu koju
je već nekoliko puta istaknuo, a to je da i pitanja vijećnika pročelnicima i Gradonačelniku budu
dostavljena barem dan prije Vijeća, pa da se mogu kvalitetnije odgovoriti za govornicom, i na taj način
osigurali bi se isti uvjeti kao i za odgovore.
Pitanje vijećnika Velenderića proslijediti će se direktorici Društva Pazin d.o.o.
Na pitanje postavljeno u vezi odlaganja građevinskog otpada/zelenog otpada (Valter
Milohanić), odgovoreno od strane pročelnika Klimana, dodaje da je pokrenuta poduzetnička inicijativa
od strane vijećnika Milohanića. Još jednom napominje kako je odlagalište građevinskog otpada
zatovoreno, te se čeka sanacija urušenog tunela na području Lakote. Ističe kako je Grad Pazin u fazi
izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Pazina te da će se pokušati tijekom donošenja
plana osigurati barem jedna ili dvije rezervne loacije za odlaganje građevinskog otpada. Vijećnik
Milohanić (iz klupe) upućuje pitanje Gradonačelniku za govornicom –„Privremeni?“ na što
Gradonačelnik odgovara da je moguće uz posjedovanje loacijske dozvole. Dodatno pojašnjava kako je
Grad Pazin u fazi pregovora s „BINA- Istra d.d.“ u vezi zatrpavanja bivšeg kamenoloma na području
Vranice, te daje pojašnjenje procedure stvaranja legalnog odlgališta građevisnkog otpada. Kameolom
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je do danas bio aktivan te je inspektor zatvorio isti, kroz prostorno plansku dokumentaciju koja je bila
definirana kao gospodarska zona te uz loacijsku dozvolu može se dobiti suglasnost za zatrpavanje
istog.
Vezano za pitanje radnog mjesta čistačice (Valter Milohanić), odgovara kako je Grad Pazin
definiran odlukama Vlade RH i postocima koji se trebaju zadovoljiti po pitanju plaća, ativnosti i
ostalog. Vijećnik će dobiti pisani odgovor na postavljeno pitanje
Po pitanju izrade Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice (Suzana Jašić) ističe
problem ingerencije. Napominje kako vodotokom upravljaju Hrvatske vode, te je isti u njihovoj
nadležnosti, a sve ostalo što je od želježničkog mosta do Jame u nadležnosti Nature Histice. U izradi je
Plan upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice, te je napravljeno nekoliko Aneksa. Kao ključni
problem navodi kako u Republici Hrvatskoj još uvijek ne postoje smjernice o izradi takve vrste plana
te će pazinski plan upravljanja zaštićenim područjem biti prvi u Republici Hrvatskoj koji će na neki
način određivati pravila ponašanja na takvom području. Napominje kako se suradnjom sa stručnjacima
iz Hrvatskih voda, Natura Histrice i ostalih ustanova radi na idejnom rješenju što se može očekivati od
Pazinčice u budućnosti, čime bi se definirala (potencijalna) turistička, gospodarska i druga namjena.
Ističe kako je Pazinčica specifična zbog svog bujičnog karaktera, te u njoj egzisitiraju određene
zaštićne vrste koje kako stvari stoje opstaju zbog poplava a ne zbog reguliranog vodotoka. Što se tiče
definiranja gospodarske namjene, napominje kako je najintenzivnija poljoprivreda uz Pazinski potok
(na području od Boruta do Pazina), te poljoprovrednici žele imati osiguranu vodu za njihove kulture
koju crpe iz potoka, na nekim djelovima možda i stihijski jer nemaju adekvatne alate da izračunaju
koliko im je vode potrebno za zaljevanje određene poljoprivredne kulture te u koje vrijeme je nabolje
zaljevati. Ističe potrebu za razvojem sustava koji bi poljoprivrednici mogli koristiti u tu svrhu.
Također, problematika pješačke staze koja bi trebala nastati uz Pazinski potok i problem vlasništva
parcela uz sam potok - kao poveznicu navodi problem koji se javio prilikom postavljanja kontejnera
jer nije postojala javna površina na koju se moglo postaviti iste. Slaže se da treba napraviti plansko i
odmjereno cirkuliranje na tom području, te navodi primjer kada se Pazinski potok zaledio prije 2
godine gdje je bez ikakvog medijskog eksponiranja potok postao glavna atrakcija i mnogi ljudi su
otišli uživo vidjeti taj fenomen. Vijećnica Jašić (iz klupe) daje primjedbu postavljenih putokaza od
strane turističke zajednice. Gradonačelnik daje pojašnjenje kako su se putokazi postavili na zahtjev
mještana Zarečja kojima su zalutali turisiti gotovo na dnevnoj bazi ulazili u dvorišta privatnih kuća u
potrazi za „Zarečkim krovom“. Napominje, kako se vršio veliki pritisak na Turističku zajdnicu da se
postave putokazi kako zainteresirani ljudi mogu doći do „Zarečkog krova“. Ističe kako postavljeni
putokaz nije „preživio“ 5 postavljanja te da je Gradska uprava shvatila poruku. Na to vijećnica Jašić (
iz klupe) dobacuje „ Nisu dobrodošli turisti“. Na što predsjednik Gradskog vijeća (iz klupe) „ To kaže
da nisu dobrodošli? Ako Vama nisu, nama su“. Gradonačenik zaljučuje da se svi statički dokumenti
Grada Pazina baziraju na tome da se turistička ponuda Grada Pazina temelji na kulturnoj i prirodnoj
baštini Pazinštine.
Pitanje u vezi realizacije zaključka Koordinacije Gradonačelnika Grada Pazina i općinskih
načelnika Pazinštine (Suzana Jašić) – daje objašnjenje kako nisu još uvijek svi parametri definirani, pa
time ni mogućnost uvođenja kanti od 60 litara zapremnine kao ni analiza cijena, jer se na području
Grada Motovuna modificirao prvobitni način prikupljanja otpada u području starogradske jezgre, pa su
stanovnici dobili plastične vrećice koje se dnevno iznose na ulicu. Napominje, kako treba neko
vrijeme da se cijeli susatav implementira kao bi se moglo doći do izračuna. Cijena otpada na
Pazinštini – je solidarna cijena. Objašnjava kako postoji razlika prikupljanja otpada na području Grada
Pazina koji ima polupodzemne spremnike i za čije se prikupljanje koristi 1 kamion sa jednim/dva
radnika, ili prikupljati otpad u Zamasku ili Brestu gdje se ide po dva do tri kontejnera, sa kamionom i
dva djelatnnika. Iz tog razloga napominje kako se možda i analiza cijena neće raditi. Ističe kako je
efikasnije da sada - kada je potpuni volumen podjeljen korisnicima te se vidi da je udio kanti od 80
litara veći u odnosu na osatale volmene kanti, da se izračuna financijska održivost tavog susatava.
Incijativa za koju će se Gradonačelnik zauzeti putem Udruge gradova je da se potakne rasprava da se
prilikom promjene Uredbe o zbrinjavanju otpada uz obračunavanje cijene kroz kilogram i litra vrati i
obračunavanje fiksnog djela prema broju članova kućanstva. Takav izračun primjenjivao bi se za
ukupni otpad ( miješani komunalni i selekcioniranom otpad). Zaključuje kao bi najpoštenije bilo kad
bi se naplaćivala fiksana cijena prema broju članova kućanstava, jer se ovim sustavom koji se trenutno
primjenjuje izjednačava jednočlano kućanstvo i peteročlano kućanstvo za volumenom kante od 80
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litara ( najmanji volumen trenutno dostupan na području Grada Pazina). Ističe kako je vrlo vjerojatno
kanata zapremnine 80 litara, jednočlanom kućanstvu prevelika a peteročlanom kućanstvu po mjeri.
Selekcionirani otpad također, sakuplja komunalno poduzeće kroz cijenu koja je nastala od miješanog
komunalnog otpada. Ističe kako bi Vlada RH trebala taj prblem prepoznati, što bi vodilo i do promjene
postojeće uredbe.Tek tada bi se mogli sagledati predloženi manji volumeni i manji cilindri na
polupodzemnim spremnicima.
Na pitanje u vezi financijske olakšice za roditelje neupisane jasličke djece s područja Pazina
(Suzana Jašić) odgovara kako je svjestan i u potpunosti se slaže da treba pronaći najkvalitetnija i
najprihvatljivija rješenja, kako bi se zadovoljile sve potrebe sugrađana. Ističe kako je cijena iznimno
visoka slijedom prve pristigle ponude za otvaranje novog jasličkog programa. Ali i sama ponuda je
uvijetovana Uredom državne uprave koji zahtijevaju da se jaslice opreme vjetrobranskim vratima- što
je trošak od cca 350.000,00 kuna bez PDV-a. Također javlja se i problematika prenamjene prostora u
društveni prostor. Da bi se to omogućilo treba imati suglasnost svih stanara zgrade u kojoj bi se vrtić
smjestio. Jedan od glavnih problema je i pitanje parkinga i osiguravanje zelene površine za potrebe
jaslica. Ističe, ukoliko postoji zainteresiranih za otvaranje privatnih jaslica/vrtića investitor će imati
punu podršku od strane jedinice lokalne samouprave.
U 18:44 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
Suzana Jašić javlja se za riječ, te ponavlja pitanje u vezi otpada, pa se pita je li Usluga d.o.o.,
odradila zaključke koji su donesene na Koordinacijama Gradonačelnika i Općinskih načelnika. Ističe
da građani nemaju potpunu informaciju u vezi naplate odvoza otpada ( kako će se naplaćivati 9.
mjesec i svi naredni) te moli da se dostave informacije oko načina naplate.
Pitanja oko vrtića - moli da se razmotri prijedlog sufinanciranja kojeg je ista predložila.
Pitanje potoka - navodi kako na istu problematiku gleda iz kuta lokal patriotizma, te se obraća
predsjedniku vijeća Davoru Slooviću napominjući kako nije govorila protiv turizma i kako smatra
njegovu reakciju potpuno neprimjerenom.
Problematika cirkusa - ističe kako nije u pitanju poštivanje Zakona, već civilizacijskog
iskoraka te se pita hoće li se Grad Pazin svrstati uz bok ostalim gradovima koji su zabranili cirkus, a
ne slijepo slijediti propise.
Renato Krulčić ispričava se na neodgovoranju svih teza iz pitanja vijećnice Jašić, napominjući
kako nema pitanja pred sobom te da će sve odgovore vijećnica dobiti u pisanom obliku.
- Prilog: 2.
Ad – 3.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i
distribuciju vode za provedbu ulaganja na području jedinca lokalne samouprave –Grad Pazin za
projekt „Vodovodni ogranak Veli Ježenj-Mali Ježenj“ obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se
nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako se radi o Programu ruralnog razvoja, u sklopu istog trenutno je otvorena mjera
koja omogućava ulaganje u vodovodne ogranke. Sukladno tome Istraski vodovod d.d., Buzet planira
investiciju na području Grada Pazina točnije ogranak Veli Ježenj - Mali Ježenj, a investicija je vrijedna
cca 2.200.000,00 kuna. Jedan od uvijeta prijave na natječaj je i odluka Gradskog vijeća. Ukoliko
prijava bude prihvaćena, Fond za ruralni razvoj će sufinacirati 100% - tni iznos.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 17. rujna 2018. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 18. rujna 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području
jedinca lokalne samouprave –Grad Pazin za projekt „Vodovodni ogranak Veli Ježenj-Mali Ježenj“, te
predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Suzana Jašić javlja se za riječ. Napominje kako podržava širenje vodovodne mreže, ali
naglasak stavlja na pitanje kojeg se dotaknuo i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj a riječ je o
pritisku vode u indstrijskoj zoni. Ističe kao prema riječima upućenih, u navedenoj zoni je izrazito slab
pritisak vode te nadležni iz Vodovoda i inspekcije svijesno i suglasno zatvaraju druge korisnike, dok
se ostalim korisnicima mjeri pritisak hidrantske mreže koja je propisana zakonima. Napominje kako su
svi nadležni upouznati sa problematikom, ali nitko ne nudi konkretno riješenje situacije. Daje na
razmišljanje problematiku izbijanja elementarnih nepogoda (požar), te kakve bi posljedice prouzročio.
Traži odgovor na postavljeno pitanje.
Predsjednik Vijeća, daje opasku kako je postavljeno pitanje vijećnice Jašić trebalo biti pod
točkom Ad.2. Pitanje vijećnika.
Zatim predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja
na području jedinca lokalne samouprave –Grad Pazin za projekt „Vodovodni ogranak Veli Ježenj-Mali
Ježenj“ u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju
vode za provedbu ulaganja na području jedinca lokalne samouprave –Grad Pazin za projekt
„Vodovodni ogranak Veli Ježenj-Mali Ježenj“
- Prilog: 3.
Ad – 4.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu
obrazlaže Maja Stranić Grah putem Power point prezentacije.
Proračun je donesen u prosincu 2017. godine, za 2018. godinu, a krajem ožujka napravljenne
su prve izmjene proračuna. Ističe kako je Polugodišnji i godišnji izvještaj, napravljen prema uputama i
u skladu za Zakonom. U navedenim izvještajima moraju biti navedeni svi primitci i rashodi Grada
Pazina, ali i svih proračunskih korisnika. Ističe kako Odjel za gospodarstvo, financije i proračun
redovito prati maroekonomske pokazatelje na nivou Republie Hrvatske i lokalno na razini jedinica
lokalne samouprave. Napominje kako su svi pokazatelji pozitivni, ističe pomak gospodarstva na
globalnoj razini čije se posljedice osjećaju i na području Grada Pazina u vidu izrazito niske stope
nezaposlanosti koja se kreće oko 2%. Sukladno tome ističe i kretanje poreznih prihoda i punjenje
proračuna Grada Pazina. Ukupni prihodi poreza i prirez na dohodak tijekom godina – rastu, u odnosu
na isti period prošle godine. U prvih 6 mjeseci 2018. godine u odnosu na 2017. godinu, bilježi se
povećanje prihoda od cca 1.200.000,00 kuna. Ističe kako je ovim brojkama i rastu, sigurno pridonjela i
puna zaposlenost. Izrazila je i oprez oko novih poreznih reformi, ali kako još iste nisu definirane ne
mogu prognozirati koliki će utjecaj imati na prihode od poreza na dohodak.
U prvih 6 mjeseci, Grad Pazin je ostvario 33.885.000,00 kuna prihoda (kreditnih zaduživanja
nije bilo), dok su rashodi iznosili 29.488.000,00 kuna. Izdaci za otplatu kredita iznose 813.090,00
kuna. Bilježi se suficit od 3.583.000,00 kuna, ali na taj iznos se pribrojava i deficit koji se odnosi na
predhodna razdoblja koji iznosi 6.474.000,00 kuna te ostaje za pokriti u sljedećim razdobljiu iznos od
2.891.000,00 kuna. Ističe kako je praksa da je u prvom djelu godine ostvariju manji rashodi, jer se
glavnina projekata realizira u drugom djelu godine. Napominje kako je težnja da se godina završi sa
suficitom. Prihodi i primici te rashodi i izdaci po vrstama - 33.368.000,00 kuna prihoda poslovanja,
517.000,00 kuna prihoda od prodaje nefinancijske imovine, prihodi od financijeske imovine i
zaduživanja se ne bilježe u prvih 6 mjeseci. Rashodi poslovanja penju se na 27.479.000,00 kuna,
rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.009.000,00 kuna, 813.000,00 kuna iznose izdaci
financijske imovine te za otplatu zajmova. Prema odjelima Gradske uprave, 1.482.000,00 kuna Ured
Grada, 7.255.000,00 kuna UO za gospodarstvo, financije i proračun zajedno sa proračunsim
korisnikom Javnom vatrogasnompostajom Pazin, 16.608.000,00 kuna otpada na UO za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti zajedno sa petero proračunskih korisnika i Mjesnim odborima,
4.954.000,00 kuna UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
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Proračunski korisnici, 2.143.000,00 kuna javna vatrogasna postrojba, 5.612.000,00 Dječji vrtić
„Olga Ban“ Pazin, 3.900.000,00 Osnovna škola „Vladimir Nazor“, 1.010.000,00 kuna PUO Pazin,
368.000,00 kuna Gradska knjižnica, 366.000,00 kuna Muzej Grada Pazina, 82.091,00 kuna otpada na
12 Mjesnih odbora. Zaključuje, kako porezni prihodi rastu te se bilježi rast od 13% u odnosu na isto
razdoblje 2017. godine. Ističe kako se u odnosu na prošlu godinu, ostvarila veća realizacija pomoći iz
proračunskih sredstava projekata na kojima sudjeluje Grad Pazin. U narednom periodu kao primarni
cilja navodi smanjenje proračunskog deficita.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 18. rujna 2018. razmatrao je prijedlog
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da
istog prihvati u predloženom tekstu.
U 18:53 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 15 vijećnika.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu
- Prilog: 4.
Ad - 5.
Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu
koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Dana 21. srpnja 2018. godine stupio je na snagu Zakon o otpisu duga fizičkim osobama. Tim
Zakonom omogućeno je jedinicama lokalne samouprave, da proračunskim i izvanproračunskim
korisnicima tih jedinica i pravnim osobama otpisuju dugove fizičkih osoba. Navodi kako u tom
Zakonu, država i proračunski korisnici državnog proračuna otpisuju dugove do 10.000,00 kuna.
Vjerovnicima iz skupine 2. ( jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici ) iznos otpisa
duga nije ograničen i dana je mogućnost otpisivanja dugova fizičkim osobama. Grad Pazin predlaže da
za vjerovnike koji imaju maksimalni dug u iznosu do 5.000,00 kuna i čije su ovrhe starije od 5 godina
(u razdoblju od 5 godina nije se ništa naplatilo po ovrhama), otpiše dug po osnovi glavnice i troška i
pripadajuću zakonsku zateznu kamatu. Prema evidenciji iznos koji bi se otpisao na taj način iznosi
12.191,00 kuna, te se radi o 18 fizičkih osoba. Pojedini iznos potraživanja je cca 800,00 do 1.000,00
kuna po osobi. Napominje, da u slučaju da ako takva odluka bude usvojena, sa FINA – om bi se
uskladilo trenutno stanje ovrha. Ističe kako se radi o jednokratnoj mjeri, te kako Grad Pazin ima
praksu otpisivanja duga na osnovu zastare, a sada u skladu sa Zakonom imaju mogućnost otpisivanja
potraživanja koja se nisu u zadnjih 5 godina uspjela naplatiti, a vrlo je vjerojatno da i neće biti
naplaćena.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 17. rujna 2018. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 18. rujna 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim
osobama, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Milohanić se javlja za riječ, te dodaje da bi uz ovu odluku trebalo usvojiti i dodatni
uvjet da se provjere porezne prijave tih dužnika unazad 2 godine. Kako se ne bi uspostavilo da je do
tih dugova došlo zbog nemara neplaćanja.
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Vijećnik Velenderić se javlja za riječ, ističe kako mu se odluka čini u redu i da je
transparentna, te da je dan uvjet ( dug do 5.000,00 kuna), te da su to novčane tražbine po računima
koje nisu naplaćene 5 godina, pojašnjava kako je to ta provjera i kako fizičke osobe nemaju priljeva
sredstava, te je ustvrdio da se ovdje radi o jako malim iznosima pojedinačno.
Vijećnica Jašić javlja se za riječ te dodaje da je načelno protiv otpisivanja dugova, jer smatra
kako se time projicira kriva poruka građanima. Podržava otpisivanje dugova u gore spomenutoj
situaciji ( nama obavljenih transakcija po računu 5 godina), ali ističe kako detalji ( da li je stvarno tih
18 osoba u teškoj financijskoj situaciji) nije napisano u odluci koja je donijeta na održanom Odboru za
statut, poslovnik i upravu na sjednici 17. rujna 2018. i Odboru za gospodarstvo, financije i razvoj na
sjednici 18. rujna 2018. Napominje kako se trenutno radi o 12.000,00 kuna ali da isto tako u
budućnosti taj iznos može i rasti. Traži da se izjasne ako se doista radi o osobama koje su socijalno
ugrožene, jer u protivnom nikako se ne slaže s odlukom da se otpisuju dugovi.
Zoran Sloković, dolazi za govornicu te daje pojašnjenje da se ovdje radi o maksimalnom
iznosu od cca 1000,00 kuna po osobi te da te iste osobe imaju blokirane račune 5 godina. Ističe kako
ne može tvrditi sa sigurnošću u kakvoj su financijskoj situaciji fizičke osobe ( da li spadaju u socijalno
ugrožene) ali s obzirom na dužinu trajna blokade računa pretpostavlja da bi se u slučaju da se i ne
otpišu dugovi prije ili kasnije konstatiralo da se radi o nenaplativim potraživanjima.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o otpisu dugova
fizičkim osobama u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o otpisu dugova fizičkim osobama
- Prilog: 5.
Ad – 6.
Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj - lipanj 2018. godine obrazlaže
Renato Krulčić (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Izlaganje započinje od donošenja proračuna za 2019 godinu, te ističe kako se u prvom
polugodištu obavio obilazak Mjesnih odbora njih 6 ( Zabrežani, Heki, Kršikla, Kašćerga, Grdoselo i
Zamask), koji ulaze u projekt Pazi(n) proračun!, te napominje kako od ove godine se ide u
dvogodišnje procese gdje bi se 600.000,00 kuna investiralo u područja MO te bi se na taj način
ostvario značajniji komunalni rezultat. Gradonačelnik poziva sve zainteresirane da se odazovu na
organizirane tribine u MO, koji će se održati od 24.-26. rujna 2018. godine, gdje će se raspravljati o
pristiglim prijedlozima te iskazuje nadu da će stanovnici MO dati konstruktivne prijedloge.
Izdane su smjernice za donošenje proračuna te upućuje poziv Gradskim vijećnicima da se
aktivno uključe u kreiranje proračuna za nadolazeću godinu u vidu sugestija i prijedloga kako bi Grad
Pazin imao kvalitetan proračun za 2019. godinu. Ističe da ono što u ovom trenutku definira proračun je
lagani rast, ali i jako puno rada u iznalaženju rješenja kako osigurati priljev sredstava ali i na koji
način ih svrsishodno utrošiti, kako bi se ostvarili ciljevi koje su zadani. Od aktivnosti koje su trenutno
u tijeku je prikupljanje pretpostavki za provođenje E-bike Share Pointa u Gradu Pazinu koje
sufinancira Ministarstvo turizma čime bi se dobila stanica za iznajmljivanje bicikala. Projekt
I_Archeo.S., je projekt koji je pokrenut krajem 2017. godine, te se u prvih šest mjeseci intenzivno
radilo na pripremi projekata, a već sada se vide rezultati u vidu 4 turističke tematske rute koje su
pripremljene za područje Grada Pazina u koji se uključio veliki broj dionika iz privatnog sektora a sve
u cilju valorizacije kulturne baštine. Također, napominje kako se sredinom rujna projekt
„KulTourSpirit“, priveo kraju u vidu prikupljanja potrebne dokumentacije radi valorizacije
starogradske jezgre Grada Pazina.
Ističe kako je trenutno objavljeno nekoliko natječaja u cilju edukacije građana oko
prikupljanja i razvrstavanja otpada. Idući tjedan će se objaviti natječaj vezan za nabavku tih usluga,
ukupne vrijednosti 460.000,00 kuna a aktivnosti će se provoditi na području Pazinštine i na području
Grada Buzeta. Pristigle su i ponuda za izgradnju i uređenje reciklažnog dvorišta te se očekuje i odluka

12

o odabiru ponuđača. Također, od Ministarstva poljoprivrede kroz program ruralnog razvoja Gradu
Pazinu omogućena su sredstva za sufinanciranje prostornog plana Grada Pazina u iznosu od
150.000,00 kuna. U drugoj polovici godine, na programe ruralnog razvoja prijavljen je i projekt
proširenja dječjeg vrtića „Olga Ban“ u Pazinu, kao i proširenje sportskog terena na nogometnom
igralištu. Ističe kako je natječaj raspoređen u dva djela, a vrijednost fonda je cca milijardu kuna, od
čega je pola milijarde namijenjeno dječjim vrtićima.
Dalje navodi kako je u tijeku izrada glavnog projekta i dogovora sa projektantima za
Autobusni kolodvor. Radi se o kompleksnoj građevini koja za sobom nosi i uređenje šetnice, izgradnju
kružnih tokova te predstavlja izazov koji se nada da će do kraja godine biti uspješno priveden kraju u
vidu izrade projektne dokumentacije.
Dana 24. rujna će krenuti istražni radovi na području budućeg Doma za starije osobe ( DV
Veli Jože), te je iskazao nadu da će se u prvoj polovici iduće godine imati izdanu građevinsku
dozvolu. Navodi kako se prethodnih dana svečano obilježio 13. rujna, te zahvaljuje svim vijećnicima
koju su mogli prisustvovati svečanoj sjednici. Na sam dan svečane sjednice, održan je i sastanak sa
Vladom Republike Hrvatske, na kojem se razgovaralo o prioritetnim projektima koji su bitni za Grad
Pazin. Dobivena je apsolutna podrška za početak gradnje istarskog „Y“, zaobilaznice Rogovići – Križ
Lindarski, unaprjeđenje sustava školstva (u pripremi projekt dogradnje osnovne škole Vladimir Nazor,
Pazin), podrška po pitanju demografskih mjera te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na prostoru
DC Veli Jože. Ističe kako je Vlada Republike Hrvatske isti dan (13.rujna) održala sjednicu Vlade u
Puli, koja je rezultirala i zaključkom da se objedine svi sudovi na području Grada Pazina. Od 01.
siječnja 2019. godine primjenjivati će se novi ustroj sudstva na području RH. Želja je da se objedine
sve institucije ( Prekršajni sud, Trgovački sud, Državnog odvjetništva, katastra i gruntovnice) da sve
bude na jednom mjestu. Plan je da se uredi jedno krilo zgrade u vojarni koje je do sada bilo na
korištenju od strane Veleučilišta u Rijeci, te da se osigura prostor za dogradnju kako bi se u iduće 3
godine cjelokupni projekt mogao zaokružiti. Time bi se oživjela gornja jezgra Grada Pazina.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Vijećnica Jašić javlja se za riječ te konstatira kako se vidi da Gradska uprava radi, te da neće
davati osvrt na svaku točku zasebno ali da mora istaknuti svoje nezadovoljstvo netransparentnošću
rada Gradskog vijeća te ističe kako ovo iznosi u nadi da će Gradonačelnik utjecati na sljedeću
problematiku. Ističe da ne vidi smisao u sjednicama Odbora čiji su članovi stručne osobe iz svojih
područja, ako se u zapisnicima ne navodi tijek rasprave i na koji način se glasovalo. Smatra kako bi
zapisnici sa Odbora trebali sadržavati u kratkim crtama - oko čega se vodila rasprava, te na koje točke
se konkretno dalo naglasak. Smatra da kad bi se na taj način pisali zapisnici sa Odbora, oni bi bili
putokaz Gradskom vijeću za daljnju raspravu. Umjesto toga, konstatira kako vijećnici dobivaju samo
Zaključke sa održanih Odbora za koje zaključuje da ih ne trebaju ni primati u takvom obliku, jer nisu
dovoljno informativni. Dalje navodi kako nije poanta demokracije da vijećnici dižu ruku na sve
prijedloge koji su usvojeni na Odborima, već da se raspravlja i osvještava problem u raspravi koja bi
ishodila potencijalna rješenja. Također, ističe kako i zapisnici sa sjednica Gradskih vijeća ne
zadovoljavaju formu, jer ne sadržavaju raspravu i nema informacija o glasovanju. Jedino točka koja se
odnosi na pitanja vijećnika, je po mišljenju vijećnice Jašić, na adekvatan način obrađena. Smatra da
transparentnost nije na nivou. Sljedeći problem koji navodi su Odluke koje stižu na Gradsko vijeće.
Navodi primjer Odluka o načinu pružanja javne usluge o miješanom komunalnom otpadu koja je
izglasana od strane vijećnika krajem siječnja 2018. godine. Vijećnica Jašić tvrdi kako vijećnici u tom
trenutku nisu mogli informirano raspravljati, iz razloga jer je sama odluka bila loše pripremljena i
nedorečena. A kao najveću pogrešku navodi kako nisu prezentirane osnovne financijske projekcije te
kakvog će utjecaja imati spomenuta odluka na živote građana. Prisjeća se kako je 12 vijećnika za
Odluku o načinu pružanja javne usluge o miješanom komunalnom otpadu glasalo „ZA“, te vjeruje
kako su vijećnici kasnije i požalili što su na taj način glasovali. Smatra kako bi sve odluke koje imaju
ovakvu težinu trebalo poslati na Gradsko vijeće sa detaljnim obrazloženjem. Kao sljedeći problem
navodi, Promjene o IV. Izmjenama plana urbanističkog plana Dršćevka, te navodi da je neshvatljivo
da određena osoba polaže pravo korištenja gradske česticu koja je u vlasništvu Grada Pazina.
Napominje kako će i dalje upozoravati na problem oko nesređenosti vlasništva nad nekretninama i
nezakonitog korištenja. Dalje upućuje pitanje, na koji način Gradska uprava ima u planu rješavati
problematiku deficitarnog kadra. Daljnje probleme vidi u gospodarstvu tj. nedostatku internetske
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mreže. Predlaže da se operateri pozovu kako bi se pronašlo adekvatno rješenje i time stvorili još bolji
uvijete za gospodarstvenike. Za kraj, ističe da joj je žao što se odluka o sjedinjenju Istre sa maticom
Hrvatskom nije proslavila u vidu gradske manifestacije.
Vijećnik Velenderić, javlja se za riječ te ističe kako se određeni problemi koje navodi
rješavaju promjenom Statuta Grada Pazina i Poslovnika Gradskog vijeća. Ističe kako je Poslovnikom
Gradskog vijeća točno definiran sadržaj i izgled zapisnika te da vijećnica Jašić može na svaki Skraćeni
zapisnik koji se dostavi dati konkretne prijedloge i primjedbe, te navodi da se na taj način primjedbe i
prijedloge unose u zapisnik ukoliko se iste prihvate. Zapisnik bi se u tom slučaju dopunio sa
primjedbama i prijedlozima te se onda može objaviti na stranicama Grada Pazina. Napominje da
Odbori – Radna tijela koji se sastaju mogu donositi pred Gradskim vijećem, osim „zaključka“ i
mišljenja i prijedloge u skladu s Statutom.
Vijećnica Jašić javlja se za riječ, te ističe kako nema vremena pisati prijedloge izmjena Statuta
Grada Pazina, već te inicijative očekuje od zaposlenika Gradske uprave.
Zoran Sloković javlja se za riječ, te se slaže da je potrebno izmijeniti trenutno važeći
Poslovnik Grada Pazina te ističe ako bi se navedeni prijedlozi oko detaljnih pisanja zapisnika sa
svakog saziva Odbora i svake sjednice Gradskog vijeća – usvojili, tada je nužno zaposliti još jednu
osobu za taj posao.
Gradonačelnik, ističe kako je imperativ gradske vlasti transparentnost, te da sukladno
prošlogodišnjim promjenama Zakona o lokalnoj samoupravi, Grad Pazin ima i obvezu izmijeniti
Statut i Poslovnik Grada Pazina. Poziva sve dionike u Gradskom vijeću da daju svoje prijedlog
izmjena navedenih poslovnih akata, kako bi svi dobili potrebne informacije.
Osvrnuo se i na pitanje imovina i prava vlasništva te UP Dršćevnke, ističe kako je pripremljen konačni
prijedlog urbanističkog plana, te da je Gradska uprava svjesna problematike te da rade na sređivanjima
imovinsko-pravnih odnosa. Zaposlen je i dodatni kadar (osoba na pola radnog vremena radi u
Gradskoj upravi, a ostatak radnog vremena u Pazin d.o.o.). Što se tiče pitanja vijećnice Jašić o
deficitarnom kadru, ističe kako je to nacionalan problem, ali ističe da su sredstva za tu problematiku
osigurana kroz proračun Grada Pazina ( stipendiranje deficitarnih zanimanja), a što se tiče nedostatka
stambenog prostora za mlade obitelji, poduzeti su prvi korici u vidu prostornog plana Stari Pazin na
čijem se području planira poticajna stanogradnja. Za sada je prostor komunalno neopremljen, ali
moguće je na tim parcelama izgradnja stambenih jedinica. Što se tiče gospodarstva, napominje kako
Grad Pazin ima najaktivniju građevinsku zonu u Istri – Ciburi. Samim time potpisan je i sporazum sa
RUNE Adria telekomunikacijska infrastruktura d.o.o., s ciljem rješavanja problematike internet
signala, te se do 2020. godine planira pokriti područje Pazinštine. Ističe kako 90% Pazinštine ima
optičku mrežu. Obavljen je razgovor sa predstavnikom gospodarstvenika industrijske zone Cibura
ranije ove godine, te je dogovoreno da se postavi infrastruktura (vodovi), a svaki korisnik si može
izabrati operatera, brzinu i sadržaj.
Vijećnik Milohanić, napominje još jednom spomenutu problematiku nedostatka ljudskog
kadra za rad u industrijskoj zoni Ciburi ( konkretno se osvrće na problem stolara) te predlaže da se
otvore dodana odjeljenja za osposobljavanje tog zanimanja.
Gradonačelnik, ističe kako za otvaranje dodatnog odjeljenja i programa obrazovanja treba
prilagodbu cijelog školskog kurikuluma. Ističe da se kod uvođenja strukovnih zanimanja poput
spomenutog smjera stolari, nailazi odmah u početku na dva ključna problema - pitanje na kojoj
lokaciji će se obavljati praksa i hoće li biti dovoljno zainteresiranih učenika da se oformi razredno
odjeljenje. Napominje kako je u suradnji sa Udruženjem obrtnika Pazin, unazad nekoliko godina
prijavljen projekt tadašnjem Ministarstvu poduzetništva i obrta, animacije učenika osnovnih škola
sedmih i osmih razreda. Projekt je bio zamišljen na način da bi u navedene razrede dolazile osobe koje
imaju izučen zanat ( stolari, autolimari, keramičari…) i da djeci prenose svoja iskustva o svom poslu.
Na taj način želio se stvoriti poticaj kod djece da kod upisivanja u srednjoškolsko obrazovanje upišu
neka od strukovnih zanimanja. Projekt nije dobio subvenciju da bi se išlo u realizaciju, zbog visokog
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stupnja razvijenosti koji ima Istra. Kako ovaj projekt nije dobio zeleno svijetlo, u Gimnaziji i
strukovnoj školi Jurja Dobrile već treću godinu za redom organiziraju „Susret Gimnazijalaca i
poduzetnika“. Poduzetnici na vlastitom primjeru predstavljaju svoj zanat školarcima. Ističe da je Pazin
premala sredina da bi primijetili veći pomak kroz ove male inicijative, te da je ovo problematika s
kojom bi se trebali baviti zastupnici te Vlada RH, jer jedino oni mogu doista i nešto promijeniti kroz
promijene zakona koji bi se reflektirali i na jedince lokalne samouprave.
Vijećnik Milohanić javlja se za riječ te ističe kako i on sam svojedobno završio strukovnu
školu, napominje kako je problem što kod strukovnih obrazovanja nema dovoljno sati prakse te navodi
kako raspolaže sa kontaktima osoba koje su voljne financirati učeničku praksu.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu, te navodi kako Vijeće ne glasuje po Izvještaju
Gradonačelnika, već isto prima na znanje.
Slijedom iznijetog, Vijeće donosi
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Pazina primilo je na znanje Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada
Pazina za siječanj - lipanj 2018. godine KLASA: 023-01/18-01/28, URBROJ: 2163/01-01-01-18-2 od
4. rujna 2018. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio Gradonačelnik Grada Pazina Renato
Krulčić.
- Prilog: 6.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 20,00 sati.

KLASA: 021-05/18-01/ 53
URBROJ: 2163/01-03-01-18-2
Pazin, 20. rujna 2018.
Zapisničar
Dejzi Miljavac, v.r.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Napomena: Sjednica Gradskog vijeća snimljena je na DVD-u (audio i video) koji se čuva u Uredu Grada.
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