IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA – 18. prosinca 2015.
18. prosinca 2015. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je
raspravljano i odlučeno o dvadeset dvjema točaka dnevnoga reda.
Vijećnici su prihvatili prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu kojim se planiraju prihodi i
primici te rashodi i izdaci u iznosu od 95.150.874,62 kune. Podsjećamo da su ove godine, kao prvi
korak ka uvođenju proračunske riznice, u Proračun Grada Pazin uvršteni i svi prihodi i rashodi
proračunskih korisnika – ustanova kojima je osnivač Grad Pazin. Tako se od ukupnog iznosa rashoda
Proračuna iznos od 4.987.890,00 kn odnosi na rashode Javne vatrogasne postrojbe Pazin,
17.614.500,00 kn na Dječji vrtić Olga Ban Pazin, 10.066.374,00 kn na Osnovnu školu Vladimira
Nazora Pazin, 4.649.861,00 kn na Pučko otvoreno učilište u Pazinu, 996.360,00 kn na Gradsku
knjižnicu Pazin i 872.320,00 kn na Muzej Grada Pazina. Od ukupnog iznosa planiranih prihoda i
primitaka iznos od 18.367.942,00 kn odnosi se na prihode proračunskih korisnika Grada Pazina. Uz
sam Proračun izglasan je i niz pratećih akata, nužnih za njegovu provedbu - Odluka o izvršavanju
Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu, Program javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu: a) u
području odgoja i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno - zdravstvenih potreba i d) u području sporta,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini, Program
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini, Plan izgradnje
vodoopskrbnih objekata Grada Pazina te Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2016. godinu. Proračun je u manjem dijelu, u odnosu na prvo čitanje Proračuna,
izmijenjen usvajanjem amandmana Gradonačelnika i vijećnice Vesne Ivančić, koji su prihvaćeni u
cijelosti, te djelomičnim usvajanjem amandmana Hrvatske demokratske zajednice i Kluba vijećnika
Socijaldemokratske partije Hrvatske, koji su prihvaćeni u većem dijelu. Predlagatelji amandmana čiji
amandmani su djelomično usvojeni složili su se s takvim usvajanjem pa se isti smatraju sastavnim
dijelom prijedlog Proračuna i vijećnici se nisu o njim posebno izjašnjavali. Jedini amandman o kojem
se glasalo odvojeno od konačnog prijedloga Proračuna te koji je u konačnici odbijen, je amandman
nezavisnog vijećnika Renata Kalca kojim su bile predlagane izmjene u području gradnje javne
rasvjete, odnosno odustanak od izrade Master plana javne rasvjete kao preduvjeta za izgradnju i
modernizaciju javne rasvjete na čitavom području Grada primjenom modela javno privatnog
partnerstva i usmjeravanje tih sredstava u instaliranje konkretnih rasvjetnih tijela u 5 naselja na
području Grada.
Na sjednici su donesene i Druge izmjene Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu s pratećim
izmjenama Programa javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: a) u području predškolskog odgoja
i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u
području sporta i rekreacije, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad
Pazin u 2015. godini, Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin
u 2015. godini i Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu.
Vijećnici su podržali predloženi rebalans kojim je u skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda, kao i
izvršenjem rashoda u 2015. godini u odnosu na plan Proračuna, te u skladu s procjenom ostvarenja do
kraja proračunske godine, izvršeno usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna.
Drugim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu smanjuje se razina prihoda i primitaka te
rashoda i izdataka sa 61.535.641,00 kn na 57.614.931,00 kn, odnosno za 6,37%. U Proračunu za 2015.
godinu, bio je planiran niz projekata koji su vezani za sufinanciranje iz županijskog i državnog
proračuna, odnosno njihovih izvanproračunskih korisnika. Rashodi za te projekte moraju biti
uravnoteženi sa planiranim prihodima od tekućih i kapitalnih pomoći koje su ugovorene. Stoga se
najveći dio smanjenja prihoda predviđen ovim rebalansom proračuna odnosi upravo na ovu skupinu.
Osim tema vezanih za proračune za 2015. i 2016. godinu vijećnici su raspravljali i odlučivali o daljnjih
osam točaka dnevnog reda. Donesena je tako Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara za
Grad Pazin i Plana zaštite od požara Grada Pazina. Rješenjem o imenovanju ravnateljice Dječjeg
vrtića „Olga Ban“ Pazin, ravnateljicom vrtića na vrijeme od 4 godine imenovana je Vesna Rusijan

Ljuština, a Rješenjem o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin, ravnateljicom knjižnice na
vrijeme od 4 godine imenovana je Iva Ciceran.
Usvajanjem odluke Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja
Grada Pazina i Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor
ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina pokrenut je postupak za izbor ravnatelja/ravnateljice ove
gradske ustanove, a utvrđen je i Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih
Grada Pazina.
Prilikom prihvaćanja Izvještaja o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2014. godini, koji je
zbog kašnjenja u dostavi podataka od strane nadležnih institucija izrađen tek u prosincu 2015.,
vijećnici su iskazali zadovoljstvo uzlaznim trendovima vidljivim u gospodarstvu na području Grada
Pazina u 2014. godini, za koje vjeruju da su se nastavili i u 2015. godini.
Na kraju sjednice donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2016.
godini te Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2016. godinu.

