ZAPISNIK
19. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 20. prosinca 2018. godine u velikoj
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 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; Suzana Jašić, Dean Velenderić – SDP i Valter Milohanić
- LISTA GRUPE BIRAČA ( u rad sjednice uključio se naknadno).
Odsutni vijećnici (opravdano): Boris Demark – SDP.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana
Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada, Maja
Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Nevija Srdoč,
pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 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 Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog
otvorenog učilišta u Pazinu, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Maja Zidarić Pilat,
ravnateljica Muzeja Grada Pazina, Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Toni
Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad 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 13, 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 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ utvrđuje

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća;
Pitanja vijećnika;
Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u
području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2018. godinu;
Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.
godinu;
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Pazina za razdoblje 2019.-2021.
godine;
Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) kulture, b)
socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu;
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;

14. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja
na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Pazina u 2019. godini;
15. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi;
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do
prosinca 2019. godine;
17. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada
Pazina;
18. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2019. godinu.
Ad – 1.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 18. sjednice Gradskog vijeća od 26.
studenog 2018. godine.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 18.
Sjednice Gradskog vijeća od 26. studenog 2018. godine.
- Prilog: 1.
Ad – 2.
Pitanja vijećnika.
Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika:
Boris Demark – izgradnja Doma za starije osobe u Pazinu,
Hani Glavinić – poduzimanje aktivnosti u vezi rješavanja problema neupisane djece u jaslice,
Suzana Jašić – zbrinjavanje mulja iz pročistača.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Suzana Jašić navodi kako je pripremila tri pitanja, od kojih je dva najčešće dobivala u
posljednjih mjesec dana, dok je treće pitanje koje će postaviti, pitanje koje se pojavilo u ovom tjednu.
Kako je pitanje postavilo više osoba, smatra da joj je dužnost isto postaviti na Gradskom vijeću.
Zatim postavlja pitanje kako slijedi (citirano):
„1. Pitanje za direktora Usluge d.o.o. Dragana Šipraku /ili gradonačelnika Grada Pazina
Renata Krulčića:
Planiraju li se korekcije cijena prikupljanja mješovitog komunalnog otpada, odnosno, planira
li se promjena vršenja naplate istog?
Obrazloženje:
Više građana i građanki u proteklih me mjesec dana pitalo što će biti s eventualnim
korekcijama cijena odvožnje miješanog komunalnog otpada, budući da su čuli da će se iste uskoro
mijenjati. Primjerice, jedan je korisnik u komunikaciji oko zaduživanja kante, od djelatnika Usluge
d.o.o. dobio informaciju kako postoji velika šansa da će se naplata vratiti na volumen kante i broj
osoba u domaćinstvu. Kako bi se smanjila nagađanja oko ove još uvijek osjetljive teme, možete li nam
pojasniti što se točno planira i u kojem razdoblju vezano za naplatu i cijene.
2. Pitanje za gradonačelnika Grada Pazina:
Molimo za najnovije informacije oko Lakote - kad će se otvoriti novo korito, do kad će bijeli
mulj zagađivati/stjecati u Pazinčicu, ima li novih informacija oko odgovornosti za urušavanje...?
Obrazloženje:
Bijeli mulj i dalje ističe s Lakote u Pazinčicu, javnost je konsternirana i pita se dok kad, kao i
tko je odgovoran i hoće li se to ikad saznati. Molimo za najnovije informacije.
3. Pitanje za direktora Usluge d.o.o. Dragana Šipraku i/ili gradonačelnika Grada Pazina Renata
Krulčića:
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Tko je odobrio bušenje granitnih ploča u centru grada kako bi se postavili bozićnonovogodišnji ukrasi?
Obrazloženje:
Ovo je pitanje koje mi je postavilo više građana na ulici ovog tjedna, a jedan od njih mi je
poslao pisano pitanje putem društvene mreže. Kao obrazloženje za ovo pitanje, građanin upućuje
dodatno pitanje onome tko je to odobrio - bušite li i sebi doma pod i pločice kad postavljate božićno novogodišnje ukrase?“
Na postavljena pitanja vijećnica ne traži pisane odgovore.
Dean Velenderić navodi kako za početak želi izraziti negodovanje u vezi odgovora na pitanja
koja je postavljao prethodnih sjednica Gradskog vijeća, a nije zadovoljan niti odgovorima niti
rješavanjem problema koji su u tim pitanjima navedeni. Stoga želi ponoviti tri pitanja, očekujući da će
se možda ti određeni problemi riješiti, a nada se i boljim odgovorima.
Zatim postavlja pitanja kako slijedi (citirano):
„Na temelju članka. 26. stavka 1. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09., 4/13., 23/14.i 1/18.), u vezi sa člankom 11. stavkom 2. točke 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 21/09., 8/13. i 41/18.) upućuju se slijedećea
vijećnička pitanja:
1. Kada Upravni odjel za komunalni sustav prostorno uređenje i graditeljstvo namjerava
sanirati zgradu na adresi Valvasorova 12, sagrađenoj na k.č. 108/2 Zgr., upisane u zk. ul. br. 174 k.o.
Pazin, na kojoj zgradi je Grad Pazin jedan od suvlasnika, a sve budući da zbog nepoznatog boravišta
ostalih suvlasnika, te ne korištenja, istoj toliko narušena statika da prijeti okolnim objektima, te
obzirom da Grad Pazin godinama ne poduzima ništa kako bi spriječio daljnje narušavanje objekta.
Naime, iako su nadležna i uvodno citirana tijela i osobe još 2014.g., obaviještene o navedenom
problemu, to do danas iako smo 2018 g., po predmetnom pitanju nije ništa poduzeto. U tome
vremenskom periodu statika zgrade je toliko narušena da ozbiljno prijeti okolnim objektima, a 2018.
g., se u cijelosti urušio krov u unutrašnjost same zgrade, što se može vidjeti i iz priloženih fotografija.
Uz navedeno zanima me kada Grad Pazin misli privesti namjeni takve i slične objekte u Pazinu i
okolici, a koji se nalaze u takvom i sličnom stanju, a na kojima Grad Pazin dolazi upisan kao vlasnik
ili suvlasnik istih? Zbog nekorištenja i lošeg upravljanja, zanemarivanja problema, one propadaju, a
mogu s druge strane biti dobar Izvor prihoda da li kroz najam da li kroz prodaju.
Obrazloženje:
Iako je Grad Pazin rješenjem od 27.06.2016.g., naveo kako će se ukoliko suvlasnici u danom
roku ne osiguraju upravljanje nekretninom, sukladno čl. 382 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima za istu odrediti osoba za obavljanje hitnih radova, a popravak naplatiti od suvlasnika. U
slučaju da suvlasnici ne bi dobrovoljno podmirili predmetno potraživanje, Zakon im omogućava
pokretanje ovrhe, i upis založnog prava na njihovim suvlasničkim dijelovima. Pa iako je obećano
upravo iznijeto, do danas isto nije napravljeno, pa se s razlogom postavlja uvodno označeno pitanje.
Uz navedeno ovom prilikom molim naslov poduzimanje hitnih mjera na sanaciji predmetne zgrade,
kako bi se spriječilo njeno daljnje narušavanje, te spriječila ugroženost zdravije i život ljudi koji
stanuju u okolnim objektima. Također upućujem naslov da se predmetna stvar može riješiti i sudskim
putem, (a obzirom da postoji osobito ozbiljan razlog, te da su suvlasnici nepoznatog boravišta), na
način da se pokrene vanparnični postupak radi razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina, i to
isplatom, na način da Grad Pazin otkupi suvlasničke udjele ostalih suvlasnika po procijenjenoj cijeni,
te da zatim istu nekretninu u navedenom stanju proda, ili sanira pa iznajmljuje ili proda. Napominje se
za kraj kako se ista nekretnina, nalazi u samoj srži starogradske jezgre te je kao takva obuhvaćena
novim planom upravljanja starogradskom jezgrom.
Uvodno označeno pitanje upućeno je Pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav
prostorno uređenje i graditeljstvo, g. Elvisu Klimanu te se traži pisani odgovor, u za to propisanom
zakonskom roku.
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada
Pazina.
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2. Da li su nadležna tijela u Gradu Pazinu upoznata sa problemom lošeg stepeništa koje se
nalazi u ulici Franjevačke stube pokraj Općinskog suda u Puli, Stalne službe u Pazinu, te da li se u
skoroj budućnosti planira sanacija istih? Koliko financijske mogućnosti Grada Pazina dozvoljavaju
manevarskog prostora za rješavanje takvih i sličnih problema? Naime, stepenice koje vode iz Ulice
prilaz Kaštelu pa prema Trgu hodočasnika, odnosno ulici Vladimira Nazora nalaze se u iznimno lošem
stanju. Do sada samo pukom srećom nije bilo povreda na istima, no zbog očitih oštećenja valjalo bi
razmotriti mogućnost da se iste zamjene novima. Kako se spomenutim stepeništem koristi poveći broj
naših sugrađanki i sugrađana, postoji potreba da se iste zamjene, a sve u cilju prevencije eventualnih
povreda, te dakako i boljeg izgleda toga dijela Grada.
Obrazloženje:
Pored već spomenute prevencije eventualnih povreda i poboljšanja izgleda toga dijela grada,
očita je i zabrinutost sto ukoliko se netko zaista na istima i ozljedi. Da li smo svjesni kako netko zbog
ozljede na stepenastu može tužiti Grad radi naknade štete? Novaca, naravno u proračunu nikada dosta
za izvršavanje takvih i sličnih intervencija u prostor, no trebalo bi svakako voditi računa, da se
sistematski uklanjaju takvi problemi, pa će u budućnosti možda ostati vise prostora za uklanjanje
problema koji se eventualno nisu riješili ranije, prvenstveno iz financijskih razloga.
Uvodno označeno pitanje upućeno je pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo, g. Elvisu Klimanu te se traži pisani odgovor na isto, u za to
propisanom zakonskom roku.
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada
Pazina.
3. Pitanje za odgovornu osobu trgovačkog društva Pazin d.o.o. Nije zadovoljan odgovorom na
pitanje koje je postavio prije tri sjednice Vijeća. Ne može vjerovati da je uopće dobio takav odgovor.
Tražene dokumente nije dobio, a razlog koji je naveden zašto to nije učinjeno nije mu jasan. On je do
traženih dokumenata došao na drugi način i iste će izvjesiti po zgradama. Iz tog razloga ponovno
postavlja pitanje, nadajući se da će možda sada dobiti drugačiji odgovor.
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 neodvedeno 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 neodvedeno 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 tad kotlovnice i cijenu
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, il 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?
Kao što je već rečeno, ovo je pitanje postavljao u više navrata i nikad nije dobio konkretan
odgovor, a odgovor ga zanima jer ispada (valjda) kao da jedna zgrada plaća kotlovničare za cijeli grad.
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Obrazloženje:
Kao što znamo 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 rijeci 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 to propisanom
zakonskom roku, kao i da se u istome roku dostavi zatražena dokumentacija.“
- pitanje proslijeđeno trgovačkom društvu „Pazin“ d.o.o. Pazin.
Elvis Kliman odgovara:
- pitanje Lakote (Suzana Jašić) - navodi kako je prije sat vremena razgovarao s predstavnikom
Hrvatskih voda koji ga je izvijestio da su radovi na Lakoti pri samom kraju, odnosno da bi isti trebali
biti gotovi sutra. Radi se o iznimno složenom zahvatu na natopljenom terenu, a sve otežavaju i loše
vremenske prilike. Naglašava kako je tijekom radova došlo do nekih izmjena, te se dio novog kanala
zatvara, što je po njegovom mišljenju bolje rješenje.
Vijećnicu Jašić zanima da li će nakon spajanja na novi kanal istjecati i dalje bijeli mulj, na što
pročelnik Kliman odgovara kako do toga nikako ne bi trebalo doći s obzirom da se radi o novom
prihvatnom objektu i novom kanalu kamo će se sada slijevati voda, dok će se stari kanal iz kojeg je
istjecao bijeli mulj zatvoriti,
- sanacija ruševne zgrade u Valvasorovoj ulici (Dean Velenderić) - postoji kupac za tu zgradu,
no na to će pitanje odgovor dati pismeno. Što se tiče zgrada koje iziskuju intervenciju, navodi kako se
do sada riješilo nekoliko ruševnih zgrada, a predviđena su sredstva i za narednu godinu.
- sanacija Franjevačkih stuba (Dean Velenderić) – ističe da će sanacija navedenih stuba doći
uskoro na red za rješavanje, te će se iste sanirati ukoliko ne bude nekih drugih nužnijih izdataka,
- bušenje rupa na granitnim pločama u centru grada (Suzana Jašić) - radi se o rupama od 8 mm
koje su neškodljive za masivne ploče te kada se napune silikonom i zaštite neće biti vidljive. Mišljenja
je kako je ovogodišnje ukrašavanje grada pozitivan iskorak.
Renato Krulčić po pitanju odvoza otpada (Suzana Jašić) ogovara kako se radi jako puno i da
se na dnevnoj bazi komunicira, ne samo na relaciji Grad – komunalno poduzeće Usluga, već i sa
Udrugom gradova, Ministarstvom zaštite okoliša i saborskim zastupnicima. Tako je i 7. 12. ove godine
upućen u Sabor konačni prijedlog Zakona o održivom gospodarenju otpadom u kojem se dosadašnji
članci 33. i 34. Zakona mijenjaju na način da za fiksni dio cijene neće biti potrebno uzimati volumen
ili masu, već će se moći puno pravednije zaduživati na temelju Uredbe odnosno po broju članova
pojedinog domaćinstva. U tom se kontekstu ide prema novom cjeniku, a prije nego li će stupiti na
snagu novi cjenik bit će sigurno na javnom savjetovanju. Ističe kako je prije toga potrebno i na
Gradskom vijeću promijeniti Odluku koja je donijeta 29. siječnja tekuće godine. Napominje kako je u
sklopu svih tih aktivnosti krenula akcija ProEdu Eko gdje je sa Institutom Hrvoje Požar, nakon
provedene javne nabave, potpisan ugovor. Kroz taj će se projekt nastojati da se što više građana, da li
kroz letke, brošuru, radijske i televizijske emisije, igrokaze, predstave, 14 javnih tribina (10 za
građanstvo, 4 za mlađu populaciju) ili na neki drugi način informira i educira o načinu selekcioniranja
i prikupljanja otpada na području bivše Općine Pazin, dok je u projekt uključen i Grad Buzet zajedno
sa tamošnjim pripadajućim općinama.
Predsjednik Vijeća navodi kako će se pisanim putem odgovoriti na ona pitanja za koja je to
zatraženo te zaključuje točku dnevnoga reda.
- Prilog: 2.
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U 18:25 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Ivica Franković, pa predsjednik Vijeća konstatira
da sjednici prisustvuje 12 vijećnika.
Ad – 3.
Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu obrazlaže Maja
Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako su nakon ožujka te onih u studenom, ovo III. izmjene Proračuna u kojem se
prihodi i primici planiraju u iznosu od 79.306.000,00 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od
78.950,000,00 kuna te time i planirano smanjenje kumulativnog manjka u iznosu od 355.000,00 kuna,
s time da je planirano 1.000.000,00 kuna na račun Grada Pazina, a ostalo je korištenje viškova od
proračunskih korisnika.
Značajnije izmjene unutar Ureda Grada je smanjenje za nekih 100.000,00 kuna. Iznos se
povećava za redovan rad predstavničkog izvršnog tijela za 70.000,00 kuna budući da su ove godine
bile tri sjednice Gradskog vijeća više. Unutar istog odjela značajno smanjenje odnosi se na projekte
nacionalnih i europskih fondova u iznosu od 178.000,00 kuna, jer se projekti prebacuju u 2019.
Kod Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, došlo je do povećanja za
460.000,00 kuna, a za javnu upravu i administraciju 262.000,00 kuna što se odnosi na plaće za
djelatnike jer je tijekom godine bilo bolovanja i zamjene za bolovanja. S druge strane, zajednički
troškovi upravnih tijela smanjuju se za nešto manje od 100.000,00 kuna. Financijski poslovi odjela
povećavaju se za iznos od 380.000,00 kuna koji je predviđen za petu ratu kredita za dvoranu u slučaju
da dođe na naplatu koncem godine, a ne u prvim danima sljedeće. Smanjuje se i iznos kod JVP u
iznosu od 176.000,00 kuna predviđen za prekovremeni rad, s obzirom da nisu ta sredstva utrošena, a
morala su biti planirana u slučaju potrebe.
Kod Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti smanjuje se 635.000,00
kuna, a ukidaju se i sredstva predviđena za projektnu dokumentaciju za proširenje skupina vrtića
budući da se u međuvremenu potaknula inicijativa za dadilje. Došlo je i do sitnijih korekcija i kod
nekih drugih programa i aktivnosti za koje se dobilo sredstva iz drugih izvora ili nije sve izvršeno, kao
i kod POUP gdje se smanjuju planirana sredstva za 380.000,00 kuna.
Najviše se smanjuje kod Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a odnosi se na planirana sredstva za program gradnje
komunalne infrastrukture i proširenja groblja na Lindaru, dok se najveći dio tog iznosa odnosi na
planirana sredstva za projektnu dokumentaciju autobusnog kolodvora što će se realizirati u 2019.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 18. prosinca 2018. razmatrao je prijedlog
Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u
predloženom tekstu.
U 18:30 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Ivica Franković, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Trećih (III.)
izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
TREĆE (III.) IZMJENE PRORAČUNA
Grada Pazina za 2018. godinu
- Prilog: 3.
Ad – 4 (a,b,c).
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Trećih (III.) izmjena Programa javnih
potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta.
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Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 18. prosinca 2018. razmatrao je prijedlog Trećih
(III.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: socijalne skrbi i
zdravstva i sporta, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Odbor za kulturu na sjednici 19. prosinca 2018. razmatrao je prijedlog Trećih (III.) izmjena
Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u
predloženom tekstu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje pojedinačno na glasovanje prijedlog
Trećih (III.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018. godinu u području: a) kulture, b)
socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
a) Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2018. godinu
b) Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i
zdravstvu za 2018. godinu
c) Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu za 2018. godinu
- Prilog: 4.
Ad – 5.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Trećih (III.) izmjena Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 19. prosinca
2018., razmatrao je prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlogu Trećih (III.)
izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini u
predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
TREĆE (III.) IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Grad Pazin u 2018. godini
- Prilog: 5.
Ad – 6.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Trećih (III.) izmjena Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 19. prosinca
2018., razmatrao je prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Dean Velenderić navodi da će biti protiv te točke iz razloga što nije prihvaćen amandman
Kluba vijećnika SDP –a kojim su predložili povećanje sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta, a
smanjenje za održavanje zelenih površina.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Trećih (III.) izmjena
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini u
predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa PROTIV“ donosi
TREĆE (III.) IZMJENE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Grad Pazin u 2018. godini
- Prilog: 6.
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Ad – 7.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Drugih (II.) izmjena Programa gradnje
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 19. prosinca
2018., razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Drugih (II.)
izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu u
predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
DRUGE (II.) IZMJENE PROGRAMA
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
za 2018. godinu
- Prilog: 7.
Ad – 8.
Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.
godinu obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako će navesti amandmane koji su pristigli te da li su isti prihvaćeni i u kojem dijelu.
Izmjene u prijedlogu Proračuna u odnosu na prvo čitanje prijedloga Proračuna odnose se upravo na taj
dio. Naglašava da je u roku došao jedan amandman predlagatelja te četiri amandmana Kluba vijećnika
SDP- a. Obrazloženja pojedinih amandmana nalaze se u materijalima tako da taj dio neće obrazlagati.
Amandman predlagača je da se usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih
objekata smanje za 57.000,00 kuna, a za 30.000,00 kuna da se smanji provedba mjera na sanaciji
oštećenja i uklanjanja ruševnih zgrada te da se za ukupno 87.000,00 kuna poveća iznos za izradu Plana
upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice.
Amandmani Kluba vijećnika SDP-a (očitovanje):
1. U amandmanu se predlaže 136.900,00 kuna smanjenje za održavanje javnih zelenih
površina i za taj isti iznos predlaže se povećanje za održavanje nerazvrstanih cesta.
Amandman se ne prihvaća.
2. Drugi amandman odnosi se na tuzemne članarine Eko škole gdje se predlaže smanjenje u
iznosu od 8.000,00 kuna i za isti iznos se predlaže povećanje nagrade Grada Pazina uspješnim
učenicima i mentorima.
Amandman se ne prihvaća.
3. U trećem amandmanu predlaže se smanjenje za 30.000,00 kuna iznosa za nastavak
izgradnje nogostupa Lakota - most Dušani i da se za taj iznos poveća iznos za izgradnju nogostupa u
Zagrebačkoj ulici na Starom Pazinu.
Amandman se prihvaća u cijelosti.
4. Predlaže se smanjenje 15.000,00 kuna potpore Razvojnoj agenciji Srce Istre i da se za taj
iznos poveća dobava opreme za protupožarnu zaštitu.
Amandman se prihvaća djelomično. Prihvaća se smanjenje potpore Razvojnoj agenciji Srce
Istre, ali se taj iznos od 15.000,00 kuna tekuće donacije dodjeljuje područnoj vatrogasnoj zajednici
koja onda iz tih sredstava kupuje opremu za protupožarnu zaštitu.
Amandman predlagača i prihvaćeni amandmani Kluba vijećnika SDP-a (u cijelosti ili
djelomično) sastavni su dio Konačnog prijedloga Proračuna.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 18. prosinca 2018. razmatrao je Konačni
prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, te predlaže
Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dean Velenderić u ime Kluba vijećnika SDP-a navodi da je Klub podnio četiri amandmana.
Za prvi amandman da se izuzme određeni iznos za održavanje javnih zelenih površina i da se za isti
iznos poveća stavka za održavanje nerazvrstanih cesta moli da se o njemu zasebno glasa. Za
amandman da se smanji iznos tuzemnih članarina za Eko školu i preraspodijeli za uspješne učenike i
mentore, navodi da od tog amandmana odustaju i ne traže glasovanje, dok za prihvaćen amandman
kojim je predloženo da se sredstva preusmjere za izgradnju nogostupa u Zagrebačkoj ulici nema
potrebe glasati jer je uvršten u prijedlog Proračuna. Za četvrti amandman koji je djelomično prihvaćen,
prihvaćaju kako je uvršten u prijedlog Proračuna i ne traži se posebno glasovanje.
Marko Breščić navodi kako se ne slaže s trećim amandmanom kojim su preraspodijeljena
sredstva iz iznosa predviđenih za izgradnju šetnice Lakota – most Dušani. Apelira na Grad da ukoliko
bude nekih načina ili projekata da se prijavi na natječaje, kako bi se iznašla sredstva za tu šetnicu,
budući da na toj dionici ima dosta šetača i potreba je da se izgradi nogostup i time spriječi eventualne
nezgode.
Dean Velenderić nadovezuje se na primjedbu vijećnika Breščića navodeći da nema ništa
protiv toga da se nastavi gradnja šetnice Lakota. Pojašnjava da je razlog amandmana bio taj što je za
Lakotu bio predviđen taj iznos samo za izradu projektne dokumentacije, pa je ocijenjeno kako je bolje
da se taj iznos preusmjeri na Zagrebačku ulicu kako bi se barem jedan od ta dva projekata realizirao.
Ukoliko Grad u skoroj budućnosti pronađe određeni iznos za Lakotu, drage će volje to podržati.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje amandman 1. Kluba vijećnika
SDP-a koji glasi da se 136.900,00 kuna skine sa odražavanja javnih zelenih površina i tih 136.900,00
kuna uvrsti za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 5 glasova „ZA“ ne prihvaća amandman 1. Kluba
vijećnika SDP-a.
Nakon glasovanja po amandmanu, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Konačni prijedlog
Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
PRORAČUN
Grada Pazina za 2019. godinu i
Projekcije za 2020. i 2021. godinu
- Prilog: 8.
Ad – 9.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu obrazlaže Maja
Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi da Odluka prati Proračun te se istom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i
izdataka, kao i na koji se način Proračun izvršava i koje su obveze korisnika za korištenje sredstava i
slično. Naglašava kako je Odluka uglavnom ista kao i svake godine pa nema potrebe pojašnjavati.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 17. prosinca 2018. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 18. prosinca 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Suzana Jašić navodi kako ima nadopunu Odluke. Uvodno ističe da zadaća onih koji raspolažu
javnim proračunom nije samo osiguravanje zakonitosti njegovog izvršavanja te osiguravanje njegove
transparentnosti, već je zadaća i osigurati efikasnost i učinkovitost samog Proračuna. To znači da nije
važno samo da li su sva sredstva potrošena u skladu sa zakonom i u određenom vremenskom planu,
već da su sredstva potrošena na najbolji mogući način uz jasne pokazatelje ostvarivanja rezultata i
ishoda. Navodi kako ima problem kada čita razne izvještaje trgovačkih društava i ustanova budući da
se to piše na različite načine i kod većine se ne iščitava jasno i konzistentno što se sa tim određenim
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sredstvima napravilo. Nadovezuje se na članak 21. stavak 4. i 5. Odluke, gdje stavak 4. govori o
proračunskim korisnicima, a članak 5. o trgovačkim društvima, te citira; „proračunski korisnici dužni
su dostaviti polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju i obrazloženje istog (ostvarenje financijskog
plana i izvještaj o radu).“ Predlaže da se tu nakon riječi „i izvještaj o radu“ dodaju riječi „ u kojem se
navode ciljevi, postignuti rezultati i ishodi uz relevantne pokazatelje“. Pojašnjava kako je zanima koji
si je cilj, pored uobičajenog poslovanja, neka ustanova ili trgovačko društvo postavilo. Time bi se
moglo lakše ocijeniti da li su sredstva, osim zakonito i transparentno, dobro potrošena prema
ostvarenju ciljeva.
Maja Stranić Grah u potpunosti se slaže s predloženim te navodi kako je u tijeku prijedlog
izmjena Zakona o proračunu koje ide u tom smjeru, dok Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem
izvještavanju isto to definira, ali nedovoljno jasno. Slaže se da bi svi trebali imati isti obrazac
izvještavanja, tako da se na tragu toga može prijedlog uvrstiti u Odluku.
Zoran Sloković definira amandman vijećnice Suzane Jašić, kojeg predlagatelj akta prihvaća, a
koji glasi: u članku 21. stavku 4. i 5. Odluke, iza riječi u zagradi „izvještaj o radu“ dodaju se riječi
„koji sadrži ciljeve, rezultate, ishode i pokazatelje.“
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu zajedno sa prihvaćenim amandmanom vijećnice Suzane
Jašić.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu s time da se u članku 21. stavku 4. i 5.
Odluke, iza riječi u zagradi „izvještaj o radu“ upisuju riječi „koji sadrži ciljeve, rezultate,
ishode i pokazatelje.“
- Prilog: 9.
Ad – 10.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Pazina za razdoblje 2019.-2021.
godine obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi da se radi o još jednoj Odluci koja prati Proračun, a kojom se utvrđuje procjena
rezultata poslovanja za 2018. godinu. U ovom momentu akumulirani je manjak u iznosu od
6.859.000,00 kuna, od čega 4.422.000,00 kuna od prenesenog manjka te manjka u 2017. godini od
2.437.000,00 kuna. Napominje da se potkrala greška u članku 2. stavku 3. gdje za procjenu rezultata
poslovanja u 2018. godini iznosi minus 4.000.000,00 kana, a ne kao što je napisano 5.000.000,00
kuna. Taj se minus, koji se predviđa da će biti sa krajem godine, planira podmiriti prihodima od
prodaje nefinancijske imovine tokom sljedeće tri godine, i to po 1.000.000,00 kuna svake godine.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 17. prosinca 2018. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 18. prosinca 2018. razmatrali su prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
poslovanja Grada Pazina za razdoblje 2019.-2021. godine, te predlažu Vijeću da istu prihvati s time
što Odbor za statut, poslovnik i upravu predlaže da se u članku 2. stavku 3. umjesto iznosa
„5.000.000,00“ upiše iznos „4.000.000,00“.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dean Velenderić izražava nadu da će se realizirati plan podmirenja spomenutih gubitaka i da
će se kroz pet godina razgovarati o tome kako Grad Pazin više nema gubitaka i minusa.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspodjeli
rezultata poslovanja Grada Pazina za razdoblje 2019.-2021. godine zajedno sa prijedlogom Odbora za
statut, poslovnik i upravu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi

10

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Pazina za razdoblje 2019.-2021. godine
s time da se u članku 2. stavku 3. Odluke, umjesto iznosa „5.000.000,00“
upisuje iznos „4.000.000,00“
- Prilog: 10.
Ad – 11 (a,b,c).
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Programa javnih potreba Grada Pazina za
2019. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 18. prosinca 2018. razmatrao je prijedlog Programa
javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: socijalne skrbi i zdravstva i sporta, te
predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Odbor za kulturu na sjednici 19. prosinca 2018. razmatrao je prijedlog Programa javnih
potreba u kulturi Grada Pazina za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom
tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje pojedinačno na glasovanje prijedlog
Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i
zdravstva i c) sporta u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
a) Program javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2019. godinu
b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pazina za 2019. godinu
c) Program javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2019. godinu
- Prilog: 11.
Ad – 12.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture
i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 19. prosinca
2018., razmatrao je prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog
prihvati u predloženom tekstu.
Suzana Jašić pita kada će se sanirati i kada će biti gotova sanacija starog odlagališta te da li su
dobivena sredstva i kada se planira završiti izgradnja reciklažnog dvorišta?
Elvis Kliman po pitanju izgradnje reciklažnog dvorišta odgovara da je u tijeku izvođenje
radova i da je rok dovršetka polovica travnja sljedeće godine.
Za sanaciju starog odlagališta navodi da je ona prijavljena prekjučer Ministarstvu na natječaj
za dobivanje sredstava te se očekuje odobrenje, a isto tako i za četvrtu fazu sanacije odlagališta
Jelenčići.
Na dodatno pitanje vijećnice Jašić kada će to biti riješeno, pročelnik Kliman odgovara da će to
biti riješeno u 2019. godini, za što je ukupno planirano nekih 10.000.000,00 kuna.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Programa građenja
komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019.
godinu u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
za Grad Pazin za 2019. godinu
- Prilog: 12.
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Ad – 13.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 19. prosinca
2018., razmatrao je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, te
predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
- Prilog: 13.
Ad – 14.
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na
korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Pazina u 2019. godini obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu
zapisnika).
Navodi da je slijedom odredbi Zakona o raspolaganju s poljoprivrednim zemljištem dužnost
JLS donijeti Program. Pojašnjava da se radi o predviđenim prihodima od 100.000,00 kuna s dvije
osnove; promjene namjene poljoprivrednog zemljišta (10.000,00 kuna) i od ostalog u što spada zakup,
prodaja, prodaja izravnom pogodbom, privremeno korištenje i davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH (90.000,00 kuna).
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 18. prosinca 2018. razmatrao je prijedlog
Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u
2019. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati s prijedlogom da se u članku 2., u zaglavlju tablice, u
koloni drugoj umjesto riječi „prihoda“ upiše riječ „rashoda“ i u koloni trećoj umjesto riječi „prihod“
upiše riječ „rashod“.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa zajedno
sa prijedlogom Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Pazina u 2019. godini s time da se u članku 2., u zaglavlju tablice,
u koloni drugoj umjesto riječi „prihoda“ upisuje riječ „rashoda“ i u koloni trećoj
umjesto riječi „prihod“ upisuje riječ „rashod“
- Prilog: 14.
Ad – 15.
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u
prilogu zapisnika).
Navodi kako se najprije radi o prilagođavanju Odluke odredbama novog Zakona o
komunalnom gospodarstvu. Također, pristupilo se određenim izmjenama koje se odnose na drukčiju
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regulaciju zona. Ranije su bile četiri zone, dok se sada predlažu tri zone. Novo razvrstavanje po
zonama napravljeno je sukladno opremljenosti pojedinih naselja objektima komunalne infrastrukture,
te je četvrta zona nestala iz razloga što pojedina naselja zadovoljavaju uvjete za prelazak u treću zonu.
Isto tako, dio naselja koja su bila u četvrtoj zoni ipak ne ostvaruju pretpostavke da se komunalna
naknada za njih raspiše, a uglavnom se radi o naseljima koja nisu opremljena javnom rasvjetom, što je
preduvjet za komunalnu naknadu.
Ističe kako je do suštinske promjene došlo kod koeficijenata namjene poslovnih prostora, gdje
se zadržao stari princip određivanja po nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Napravljeno je, odnosno,
predlaže se pet promjena koeficijenata; za poljoprivredu šumarstvo i ribarstvo iz 1,70 podiže se na
2,00, za prerađivačku industriju iz 1,70 na 3,00, za građevinarstvo iz 1,70 podiže se na 4,00, a za
prijevoz i skladištenje iz 5,00 na 6,00, dok se za opskrbu električnom energijom, vodom, plinom,
parom i klimatizacijom iz 8,00 koeficijent smanjuje na 5,00.
U 19:00 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 17. prosinca 2018., Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 18. prosinca 2018. i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša na sjednici 19. prosinca 2018. razmatrali su Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, te
predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dean Velenderić navodi da se upravo zato predlagalo promjenu Poslovnika u dijelu kada
dolaze stvari sa Odbora kako bi one bile jasnije Vijeću u vezi onoga što se na odborima dešavalo.
Ističe kako se na njegovom Odboru razgovaralo 40 minuta o ovoj točci, a isto je duže rasprave bilo po
toj točci i na Odboru za gospodarstvo, financije i razvoj. Sada je tu puno varijacija na temu u smislu
kada se govori o djelatnostima i koeficijentu za te djelatnosti, odnosno, zašto su pojedini koeficijenti
tako visoki, a s druge strane, pojedini tako niski. Stoga pred Vijeće dolaze s amandmanom na Odluku,
što je prijedlog dobrog dijela njihovog članstva, ali i drugih gospodarstvenika iz Grada. Amandman je
usmjeren prema smanjenu koeficijenata koji iznose 10,00 u članku 4. Odluke odnosno pod točkama J.
K. i M., imajući u vidu da je pravdanje predlagača da se radi o prostorima male kvadrature. Ako se
njima smanji, a drugima se poveća samo za 0,5 koeficijent, doći će se na isti iznos predviđene
komunalne naknade. Stoga predlaže kako slijedi:
Amandman Kluba vijećnika SDP-a na prijedlog Odluke glasi (citirano):
„ U članku 4. Odluke nakon točke:
J. za informacije i komunikacije - 10,00
dodaje se:
J.1. Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima - 5,00
pa točka glasi:
J. za informacije i komunikacije - 10,00
J.1. računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima - 5,00
Obrazloženje:
Nejasno je zbog čega se računalno programiranje tereti s koeficijentom 10, jednakim onome
za kockanje i klađenje, financijske djelatnosti, trgovanje nekretninama i gospodarenje opasnim
otpadom, s obzirom da informatičke tvrtke baš i ne oštećuju ceste, ali zapošljavaju stručan i
visokoobrazovan kadar. Umjesto da ga se privuče i potakne, ovime se ovom dijelu poduzetništva koje
će u budućnosti biti sve značajnije šalje negativna poruka.„
Pojašnjava kako se išlo s pretpostavkom da ako, primjerice, Infobip odluči doći u Grad Pazin i
gradi veliku zgradu ne bi bili baš zadovoljni kada bi vidjeli koeficijent komunalne naknade za njihovu
djelatnost. Moli da se o predloženoj izmjeni glasa.
Ivica Franković navodi da su iz Kluba HDZ – a imali amandman na tragu koji je predložio u
ime svog Kluba vijećnik Velednerić, pa da ne ponavljaju isto podržavaju predloženi amandman.
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Renato Krulčić kao predlagač akta prihvaća predloženi amandman, te isti postaje sastavni dio
prijedloga Odluke i o njemu ne treba glasovati. Podsjeća da spomenute djelatnosti su tu uz računala i
telekomunikacije, u obrazovanju su odvjetnički i javnobilježnički uredi, dok za financijske djelatnosti
ne treba niti spominjati koje su sve aktivnosti unutra. Navodi da se ovaj dio nije niti mijenjao u Odluci.
Donesen je 2010. godine na Gradskom vijeću kada su odnosi bili malo drukčije posloženi naspram
gradonačelnika. I tada je Vijeće to prihvatilo, a sada kao gradonačelnik prihvaća prijedlog Gradskog
vijeća sa željom da prostore koje koriste bivši ili sadašnji vijećnici budu unaprijeđeni, da li
stepenicama za sud ili samim uredima za rad.
Dean Velenderić zahvaljuje gradonačelniku, kao predlagaču akta, što prihvaća amandman.
Navodi kako bi u slučaju da se u budućnosti pokaže da određene skupine više ispaštaju u plaćanju
komunalne naknade, poput knjigovodstvenih servisa koji potpadaju u grupu s bankama gdje je
koeficijent 10,00, želio da pred Vijeće dođe prijedlog za izmjenom Odluke.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnoj
naknadi zajedno sa prihvaćenim amandmanom Kluba vijećnika SDP-a.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o komunalnoj naknadi s time da se u članku 4., alineji 5., nakon točke „J za informacije i
komunikacije – 10“ dodaje nova točka koja glasi:“J.1. računalno programiranje, savjetovanje i
djelatnosti povezane s njima – 5,00“
- Prilog: 15.
Ad – 16.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do prosinca
2019. godine obrazlaže Zoran Sloković (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika):
Navodi da se radi o Odluci koja se donosi svake godine, a utvrđuje se po kriterijima u skladu s
rezultatima izbora za cijeli mandat Vijeća te je i omjer raspodjele koji je i bio lanjske godine.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 17. prosinca 2018. razmatrao je prijedlog
Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe
birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. godine, te predlaže
Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u
Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. godine u predloženom
tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. godine
- Prilog: 16.
Ad – 17.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Javnog poziva za isticanje kandidature za
izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 17. prosinca 2018. i Komisija za izbor i
imenovanja na sjednici 20. prosinca 2018. razmatrali su prijedlogu Javnog poziva za isticanje
kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istog prihvati u
predloženom tekstu.
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Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Javnog poziva za
isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ objavljuje
JAVNI POZIV
za isticanje kandidature za izbor članova
Savjeta mladih Grada Pazina
- Prilog: 17.
Ad – 18.
Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2019. godinu obrazlaže Zoran
Sloković (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi da, kao i svake godine, Program predstavlja okvirni plan za rad. Tijekom godine
dešavaju se razne situacije, od izmjena zakona do raznih drugih potreba u životu Grada i
funkcioniranju gradske uprave pa se taj Program prilagođava. Za sljedeću godinu za prvo polugodište
predviđeno je 36 akata, a za drugo polugodište 31 akt za donošenje i usvajanje. Najavljuje da će u
sljedećoj godini prva sjednica Gradskog vijeća biti već krajem siječnja, budući da su dvije zakonske
obaveze koje treba ispoštovati. Radi se usklađenje dijela odluka s novim Zakonom o komunalnim
djelatnostima, gdje do konca veljače treba donijeti tri odluke i dati određene suglasnosti na opće uvjete
javnih isporučitelja komunalnih usluga. Također, prema Zakonu o porezu na dohodak, koji je nedavno
mijenjan, do kraja prvom mjeseca mora se donijeti Odluka o iznosu paušala po krevetu godišnje za
privatne iznajmljivače. Pojašnjava da je u tom dijelu ostavljen raspon JLS da odredi paušal, a ukoliko
ne donese takvu Odluku određeno je da će taj paušal iznositi 750,00 kuna po krevetu. Navodi da se u
narednoj godini očekuju i izbori za predstavnike talijanske manjine, najvjerojatnije u svibnju mjesecu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Suzana Jašić navodi kako je u dopisu napisano da vijećnici dostave prijedloge, primjedbe i
razmišljanja te predlaže da se dopuni prijedlog Programa rada Gradskog vijeća za 2019. u prvom
polugodištu sa izmjenom Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina. Pojašnjava kako je na
8. sjednici postavila pitanje za enduro i off road vožnje te je tada rečeno da se tu inicijativu može
predložiti kada se bude razgovaralo o prijedlogu Programa rada Gradskog vijeća. Mišljenja je da
postoji potreba za time da se regulira vožnja enduro i off road vožnja na području Pazina. Na 8.
sjednici dana je detaljna argumentacija. Stoga ponavlja najvažnije, citirano: „u nekoliko navrata
obratili su mi se građani čiji su interesi ugroženi posljedicama enduro vožnji i drugim motornim
vozilima. Osim privatnih interesa, ugrožava se i javno dobro jer se oštećuju planinarski markirani
putovi, šumski i poljski putovi, uništava se vegetacija, pospješuje erozija“.
Navodi kako zna da Grad Pazin ovaj problem ne može samostalno riješiti, no mišljenja je da
bi izmjena Odluke o prometu trebala ići u smjeru kako su to učinili drugi gradovi i općine. Ti gradovi i
općine, poput Labina i Gračišća, opredijelili su se da se na njihovom području enduro i off road vožnje
motornim vozilima kao i drugi slični oblici prometovanja izvan javnih cesta na poljskim putovima i
uređenim stazama dozvoli samo na uređenom, jasno označenom i ograđenom prostoru – poligonu.
Mišljenja je da uništavanje javnog dobra za interese turista i privatnika koji to organiziraju nije u redu
jer sanaciju plaćaju vlasnici parcela i JLS.
Predsjednik Vijeća prihvaća prijedlog vijećnice Jašić da se dopuni Program rada Gradskog
vijeća, te navodi kako će to ujedno biti prilika da se malo „pretrese“ kompletna Odluka, budući da
postoji dosta toga što treba riješiti, poboljšati i drukčije urediti po pitanju prometa u Gradu Pazinu.
Zatim predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Programa rada
Gradskog vijeća Grada Pazina za 2019. godinu s prihvaćenim prijedlogom vijećnice Suzane Jašić da
se Program rada dopuni na način da se u glavi I. PLAN RADA, točki 1.) PRVO POLUGODIŠTE
(siječanj – lipanj) 2019. godine , doda nova podtočka koja glasi:
„37. Izmjena Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.“
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Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
PROGRAM RADA
Gradskog vijeća Grada Pazina za 2019. godinu s time da se u glavi I. PLAN RADA, točki 1.)
PRVO POLUGODIŠTE (siječanj – lipanj) 2019. godine , doda nova podtočka koja glasi:
„37. Izmjena Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.“
- Prilog: 18.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 19,25 sati.

KLASA: 021-05/18-01/81
URBROJ: 2163/01-03-01-18-2
Pazin, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.
Zapisnik vodila
Ana Bančić, v.r.
Napomena: Sjednica Gradskog vijeća snimljena je na DVD-u (audio i video) koji se čuva u Uredu Grada.
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