ZAPISNIK
21. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 14. ožujka 2019. 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, 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, Dragan Šipraka, direktor društva
Usluga d.o.o. Pazin, Marijana Krbavac Žulić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin,
Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Edi Ćus, Viši stručni suradnik za
gospodarstvo pri upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun u Gradu Pazinu, Vesna
Rusijan, ravnateljica dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin i Anđelo Dagostin, 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 Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća;
2. Informacija o sanaciji kanala na vodotoku bujice Draželj i odlagalištu inertnog otpada
Lakota;
3. Pitanja vijećnika;
4. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog
križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine;
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam;
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina;
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada
Pazina;
9. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
10. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u
području: a) kulture i b) socijalne skrbi i zdravstva;
11. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu;
12. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2019.
godinu;
13. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu;
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina,
15. Izbori za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina.

Ad – 1.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 20. sjednice Gradskog vijeća od 31.
siječnja 2019. godine.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 15 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 20.
sjednice Gradskog vijeća od 31. siječnja 2019. godine.
- Prilog: 1.
Ad – 2.
Informacija o sanaciji kanala na vodotoku bujice Draželj i odlagalištu inertnog otpada Lakota,
iznosi Dragan Šipraka, direktor tvrtke Usluga d.o.o. Pazin.
Objašnjava da, kao dosadašnjem upravitelju odlagališta Lakota cilj mu je potvrditi aktivnu
ulogu trgovačkog društva Usluga d.o.o. u slučaju Lakota i pravovremeno informirati javnost i Gradsko
vijeće o trenutačnim aktivnostima koje se provode na gradilištu i bivšem odlagalištu neopasnog
građevinskog otpada Lakota. Podsjeća, kako je trgovačko društvo Usluga d.o.o. u veljači 2015. godine
ishodovalo Dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom kojom se dozvoljavalo obavljanje
djelatnosti sakupljanja i odlaganja inertnog otpada na lokaciji Lakota. Kao upravitelj odlagališta
Usluga d.o.o. vodila je stručne i administrativne poslove u vezi s odlagalištem što uključuje: obradu
pratećih listova, vođenje ONTO obrazaca za deponirani otpad, prijavu otpada u registar otpada i
upravljanje radom na odlagalištu pa tako i označavanje odlagališta propisanim oznakama. Nadalje,
svake se godine provodio inspekcijski nadzor od strane Ministarstva zaštite okoliša, Uprave za
inspekcijske poslove. Također, Usluga d.o.o. je po rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost godišnje plaćala naknadu za opterećivanje okoliša neopasnim tehnološkim (industrijskim)
otpadom, a po količini deponiranog otpada. Ističe kako su prvu obavijest o problemu zamućenosti
vode prijavili u ožujku 2018. godine, nakon čega je Usluga d.o.o. pristupila čišćenju i ispiranju
taložnice kao i uređenju pristupnog puta i o tome upoznala Hrvatske vode i nadležni Upravni odjel
Grada. Dalje objašnjava kako je dana 14. travnja 2018. ponovno primijećeno zamućenje vode te je
Usluga d.o.o. izvršila interventni pregled lokacije u kojem je ustanovljeno da je stanje taložnice
uredno, no primijećen je početak stvaranja manje pukotine na površini odlagališta i zapaženo je da je
zamućena voda dolazila iz vodo-tehničkog objekta odnosno betonskog tunela. O istom su obaviješteni
Grad Pazin, Hrvatske vode, služba 112, Ured za inspekcijske poslove Ministarstva kojem se najavilo
hitno snimanje tunela. Odmah nakon primijećenog zamućenja, izvršen je snimak tunela od strane
tvrtke IND-EKO d.o.o. iz Rijeke kojim se u Izvještaju ustanovilo napuknuće tunela. Po zaprimanju
Izvještaja Usluga d.o.o. obustavila je daljnje odlaganje otpada na odlagalištu Lakota i obavijestila
nadležne institucije. Dana 31. svibnja 2018. nakon obilnih padalina zamijećena je ponovno bijela voda
koja dolazi iz bujičnog tunela i ponovno su obaviještene sve nadležne institucije (služba 112, policija,
vodopravna inspekcija, Grad Pazin, Hrvatske vode), a sa Natura Histrica obavljen je obilazak
lokaliteta (od odlagališta do pazinske jame). Objašnjava kako je puknuće konstrukcije zatvorenog
kanala bujice Drazej tada uzrokovalo urušavanje materijala deponiranog iznad bujice, a Državna
vodopravna inspekcija naložila je Hrvatskim vodama poduzimanje potrebnih mjera za osiguranje
nesmetanog protoka iz bujice Drazej prema potoku. Zbog obima nastalih šteta na konstrukciji
postojećeg kanala bujice, navodi kako nije bila moguća sanacija konstrukcije tunela, te su Hrvatske
vode intervenirale i pokrenule izvedbu rješenja evakuacije vode bujice kanalom uz rub doline.
Tijekom radova sanacije, preko vikenda s 2. na 3. veljače 2019. godine, zbog enormno velike količine
kiše došlo je do oštećenja novoizgrađenog obodnog kanala i ispiranja odloženog vodenog mulja s
lokacije Lakota. Pojašnjava kako je u 24 sata palo 97,2 mm kiše što premašuje mjesečni prosjek za
veljaču. Takvo nevrijeme uzrokovalo je prodor vode i odron materijala s gradilišta na kojem se su se
izvodili radovi na kanaliziranju bujičnog potoka Drazej. Odmah po dojavi onečišćenja radnici Usluge
d.o.o. pristupili su čišćenju vodotoka o čemu se pravovremeno izvijestila javnost. U cilju pružanja
točne i potpune informacije, napominje kako se Usluga d.o.o. sukladno Zapisniku o inspekcijskom
nadzoru od 6. veljače 2019. obvezala na osiguranje kontinuiranog monitoringa odlagališta Lakota, a
naročito tijekom većih oborina, kojeg svakodnevno vrši, te da će do sanacije deponija i potpune
izgradnje novog kanala bujičnog vodotoka Drazej poduzimati sve mjere na uklanjanju dospjelog
otpadnog materijala (uglavnom PVC folija). Po pitanju štetnosti odloženog građevinskog materijala,
napominje da su sve dosadašnje analize pokazale da je mulj koji se odlagao na odlagalištu Lakota
neopasan. Zadnja takva analiza izrađena je u siječnju 2019. godine od strane Hrvatskog geološkog
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instituta. Nadalje, nakon nagađanja o mogućem onečišćenju podzemnih voda uslijed velikih količina
oborina na području Istre, Vodovod Pula je poduzeo izvanredna ispitivanja kvalitete vode na području
vodoopskrbe vodom iz izvora Rakonek i potvrđena je zdravstvena ispravnost vode prema rezultatima
ispitivanja iz njihovog laboratorija. Dodaje da je 14. veljače 2019. pokrenut postupak za ukidanje
dozvole za gospodarenje građevnim otpadom na području Lakota od strane Inspekcije zaštite okoliša,
zbog značajne promjene uvjeta koji su postojali u trenutku ishođenja Dozvole, s kojim je Usluga d.o.o.
suglasna. Ističe kako Hrvatske vode trenutačno rade na osiguranju nesmetanog protoka bujice Drazej,
na otklanjanju mogućih onečišćenja bujice te na stabilizaciji samog terena. Prema zadnjim
informacijama voditelja gradilišta, radovi na izgradnji vodo-tehničkog objekta usmjeravanja vodotoka
trebali bi biti završeni unutar mjesec dana ali napominje kako Usluga d.o.o. nije sudionik u gradnji te
nije u mogućnosti izravno utjecati na navedeni rok. Zaključno, zahvaljuje svima koji zajedno s
Uslugom d.o.o., rade na rješavanju posljedica nevremena na području Lakota i svima kojima što
skorija sanacija ovog područja predstavlja društveni imperativ.
Predsjednik Vijeća poziva prisutne da postave pitanja.
Suzana Jašić zahvaljuje se na danim informacijama, te ističe kako ima 3 pitanja, na koja traži
odgovor u „Da/Ne“ formi. Pitanja upućuje Draganu Šipraki i gradonačelniku Krulčiću.
1. Pitanje (citirano): „Je li Grad Pazin dobio projekt sanacije odlagališta Lakota od Hrvatskih
voda?“. Pojašnjava kako je zanima da li je Grad Pazin posjeduje takav projekt.
2. Pitanje upućuje Draganu Šipraki,(citirano): „Je li Usluga d.o.o. spremna svu
dokumentaciju vezanu za slučaj Lakota, od njenog početka, ako ju posjedujete dati na uvid
javnosti?“
3. Pitanje upućuje gradonačelniku Krulčiću (citirano): „Je li Grad Pazin spreman svu
dokumentaciju, koju posjeduje a vezana je za slučaj Lakota, od početka (od 2003. godine)
dati na uvid zainteresiranoj javnosti?“
Daniel Lušić. Napominje kako je djelomično dobio odgovor iz izlaganja Dragana Šiprake, ali
kako ipak želi potvrditi iznošene teze. Pitanje je upućeno Draganu Šipraki, „Da li se kontinuirano
uklanja preostali otpad i mulj u vodotoku?“
Utvrđuje kako su djelatnici Usluge d.o.o., 07. veljače 2019. godine započeli sa radovima čišćenja
vodotoka kako bi se osigurao nesmetan protok vode i vraćanja izgleda vodotoka u prirodno stanje.
Navodi kako, navodno postoji i javno priopćenje u kojem stoji da je očišćen otpad. 09. veljače 2019.
godine, Građanska inicijativa „Naš potok“ organizirala je također čišćenje vodotoka. Pred postavlja
kako se pritom odstranio samo površinski sloj nanesenog smeća, te da je količina mulja i otpada puno
veća.
Boris Demark, pitanje upućuje Draganu Šipraki i čelnicima Gradske uprave.
1. Pitanje (citirano): „Da li su na adrese njihovih tvrtki stigle primjedbe, pritužbe od strane
građana, građanskih inicijativa vezane uz eko incident, na evidentirani i prilično jasno vidljiv
pomor živoga svijeta nakon bujice?“
Pojašnjava kako se nakon nemilog događaja, na društvenim mrežama moglo primijetiti
fotografije uginulih životinja kojima je vodotok bio prirodno stanište.
Dragan Šipraka odgovara na pitanja postavljena od stane vijećnice Jašić. Navodi kako je
spreman dati na uvid javnosti svu dokumentaciju koju Usluga d.o.o. posjeduje, što je i dužna učiniti
ako se ista zataži prema Zakonu o pristupu informacijama. Na pitanje vijećnika Lušića vezano uz
ukljanjanje preostalog otpada, odgovara kako Usluga d.o.o., od 06.veljače 2019. godine, vrši
monitoring što uključuje i kontinuirano ukljanje otpada koji se pojavljuje u vodotoku Pazinčice. Ističe
kako je Usluga d.o.o., do sada sakupila 580 kilograma otpada. Na pitanje vijećnika Demarka, vezanog
za eko incident, odgovora kako je Usluga d.o.o., do sada odgovorila na sve pristigle upite. Vijećnik
Demark (iz klupe) postavlja potpitanje da se iz izlaganja direktora Šiprake dalo naslutiti kako Usluga
d.o.o. nije evidentirala eko incident. Na što Dragan Šipraka ponavlja kako su svi upiti do danas
(14.ožujka 2019. godine) odgovoreni.
Gradonačelnik odgovra kako je Grad Pazin spreman dati na uvid javnosti svu dokumentaciju
koju posjeduje, a vezana je uz područje Lakote. Pojašnjava da svi dokumenti koji se nalaze u javnoj

3

upravi, prema Zakonu o pravu na prsitup informacijama, su javni dokumenti i kako svatko može
zaražiti dostavu istog. Dalje se nadovezeju na pitanje „eko incidenta“, pojašnjava kako u Gradsku
upravu niti jedan dopis na temu takve problematike nije zaprimljen. Na pitanje vijećnice Jašić, vezano
za projekt sanacije odlagališta Lakota, napominje kako će takav projekt uslijediti, nakon što se pristupi
zatvaranju i sananciji odlagališta Lakota. Što se tiče projektne dokumentacije obornog kanala
pojašnjava kako je taj dio prodručja Lakote u ingerenciji Hrvatskih voda, koje i raspolažu tim
projektom te Grad Pazin ne posjeduje taj projekt. Vijećnica Jašić (iz klupe), kostatira kako
gradonačelik stoga nije vidio projekt. Gradonačelnik odgovora da Grad Pazin ne posjeduje
dokumentaciju, ali da se projekt izvodi jer je na temelju inspekcijskog nadzora naloženo Hrvatskim
vodama da hitno osiguraju nesmetan protok bujice Draželj.
Predsjednik Vijeća konstatira kako je tema iscrpljena, te zaključuje raspravu.
Nakon rasprave, Vijeće prima na znanje Informaciju o sanaciji kanala na vodotoku bujice
Draželj i odlagalištu inertnog otpada Lakota.
Ad – 3.
Pitanja vijećnika:
Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika:
Dean Velenderić–problem lošeg stepeništa u ulici Franjevačke stube u Pazinu;
Dean Velenderić–sanacija zgrade na adresi Valvasarova 12 u Pazinu, te privođenje namjeni
derutnih zgrada u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Pazina na području Grada Pazina;
Dean Velenderić-upravljanje kotlovnicama u Gradu Pazinu;
Valter Žgrablić-produženje radnog vremena u područnim vrtićima;
Valter Milohanić-neodrživost sustava gospodarenja otpadom (nepraktičnost polupodzmenih
spremnika te trošak nabavke istih);
Boris Demark-status projekta Doma za starije osobe u Pazinu.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Marko Breščić, navodi kako je pripremio dva pitanja te da su oba upućena pročelniku Elvisu
Klimanu, (citirano):
1. Pitanje „Odnosi se na uređenje pristupnog puta do obiteljskih kuća u naselju Gambari“
Obrazloženje:
Naselje Gambari trenutno nema stalnih stanovnika. Za to nažalost niti ne postoje uvjeti. Naselje nema
asfaltirani pristupni put niti priključak na vodovod, no vlasnici kuća u tom naselju ne žele da tako i
ostane. Kontaktiran sam od strane vlasnika dviju nekretnina uređenih prošle godine i spremnih za
useljenje, da na Gradskom vijeću pokrenem pitanje vezano uz adaptiranje pristupnih cesta koje vode
prema Gambarima.
Naime, makadamski put do tih kuća, uređen je prije nekoliko godina i bio je u dobrom stanju sve do
prošle godine kada su ga velike količine kiša raskopale te od tada zahtjeva ponovnu sanaciju.
S obzirom na veliko iseljavanje s kojim je suočena cijela Hrvatska, smatram da bi svakako trebalo
izaći u susret obiteljima koje su spremne naseliti nekada napuštena naselja.
2. Pitanje „ Pitanje se odnosi na sanaciju dijela ceste Pazin – Zarečje“
Obrazloženje:
U posljednjih nekoliko godina, dio ceste između Pazina i Zarečja u više je navrata bio saniran zbog
ispiranja zemlje ispod asfalta, što za posljedicu ima propadanje asfalta do te mjere da su neki
automobili bivali oštećeni na tom mjestu.
Isto se to dogodilo i prošli mjesec, nakon obilnih količina kiše koje su pale u kratko vrijeme. Asfalt je
propao te je prometovanje na tom području ponovno postalo opasno.
Napominjem da je komunalno poduzeće, na mjestu propadanja asfalta, pravovremeno postavilo
znakove upozorenja kako ne bi došlo do eventualnih nesreća i nezgoda.
Kako se već u nekoliko navrata taj dio ceste sanirao nasipavanjem agregata i ponovnim
asfaltiranjem, apeliram da se izvide neka dugoročnija rješenja kako se ta situacija ne bi neposredno
ponavljala.
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Suzana Jašić navodi kako ima tri pitanja, zatim postavlja pitanja kako slijedi (citirano):
„1. Pitanje za pročelnika Klimana i gradonačelnika Krulčića:
Što je Grad Pazin učinio ili čini kako bi zbrinjavanje napuštenih životinja na području Grada
Pazina bilo humano i u skladu sa Zakonom te što čini kako bi dugoročno riješio ovaj problem?
Obrazloženje:
Na žalost, broj napuštenih pasa i mačaka na području Pazina i dalje je velik, a što je
komunalni problem za koji je sukladno Zakonu o zaštiti životinja, na svome području odgovoran Grad
Pazin. No, to je ujedno i civilizacijsko i vrijednosno pitanje, kao i pitanje kulture života u jednoj
zajednici.
Prva razina problema pa i mojeg pitanja odnosi se na “danas”.
Naime, Grad Pazin već godinama ima potpisan ugovor sa skloništem u Puli koje nije
adekvatno i ne radi aktivno na udomljavanju napuštenih životinja pa nije rijetkost da psi tamo zapnu i
na nekoliko godina, što dugoročno nije povoljno za troškove Grada, kao ni za budućnost ovih živih
bića. S kim je Grad potpisao ugovor ove godine, budući da ipak postoji i azil u Poreču koji je otvoren
za posjetitelje i surađuje s volonterima kako bi psi čim prije bili udomljeni, a troškovi manji. S kojim
je skloništem Grad Pazin potpisao ugovor za 2019. godinu?
Druga razina problema i mojeg pitanja odnosi se na “sutra”.
Naime, naš pazinski azil udruge Happy End, koji već devetu godinu neumorno radi na
zbrinjavanju i udomljavanju životinja, nema kapaciteta i ne smije zbrinjavati nove životinje pa potrebe
za zbrinjavanjem napuštenih životinja rastu, čime će dugoročno rasti i troškovi Grada.
Happy End već godinama čeka i zagovara da se ovaj problem dugoročno riješi. Imaju ideje,
volju, financijske izvore, volontere iz cijele Istre i Europe. No, problem je zemljište na kojem se
nalaze, a koje je u državnom vlasništvu.
Slijedom navedenog, imam nekoliko potpitanja kako bismo rasvijetlili problem i zajednički
pronašli put ka njegovo rješavanju:
- Jeli Grad Pazin od države tražio povrat zemljišta koje zovemo Loke? Ukoliko jest, molim
precizan odgovor za koje čestice (od - do).
- Navodno postoji obećanje od strane države (ministra) da bi država ustupila zemljište za
izgradnju azila. Je li to točno?
- Je li Grad Pazin poslao zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju azila? Ukoliko
nije, planira li ga poslati i ako da, u kojem roku?
- U izmjenama proračuna za 2019. dodana je stavka - sklonište za životinje (+10.000,00 kn) uz objašnjenje kako se “planirano povećanje odnosi na izradu projektne dokumentacije.” Što to točno
znači?
- Mogu li Grad i Udruga Happy End sjesti zajedno oko planova za novi azil? Ljudi su
razumni, ne očekuju da Grad gradi azil, postoje drugi načini na koje Grad može potpomagati ovo
pitanje, a jedan od njih je da se iskaže dobra volja, otvorenost i pomoć pri rješavanju zemljasta i
osiguravanju uvjeta za azil. Happy End je spreman sve svoje kapacitete uložiti u stvaranje modernog i
održivog azila kroz iznalaženje financijskih sredstava za njegovu izgradnju i održavanje na način da
jednog dana budemo ponosni što imamo i sklonište za napuštene životinje koje će se aktivno
udomljavati, sklonište za dvije životinje, volonterski centar u koji će dolaziti ljudi iz svih krajeva
Hrvatske, Europe i svijeta, za što već ima interesa i tako dalje.
Kad bi se ovaj problem riješio svi bi dobili, riječ je o “win-win” situaciji:
- životinje, koje bi dobile dostojne uvjete života i skrbi
- građani i građanke Pazina i sam Grad Pazin, jer bi se riješio komunalni problem napuštenih
životinja, ali i civilizacijsko pitanje zaštite životinja. Grad ne bi više morao plaćati drugim skloništima,
kao ni susjedne općine koje bi imale bližu i jeftiniju opciju.
- dobili bi i turisti, naime, volonterski i okolišni turizam sve je popularniji, a sadržaj takve
vrste Pazin bi smjestio uz bok naprednih gradova.
Molim pisani odgovor.
2. Pitanje za pročelnika Elvisa Klimana:
Hoće li i kad ulica Saše Šantela napokon dobiti zelenu površinu za igru i druženje?
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Već dvije godine ističem problem ulice Saše Šantela u kojoj postoji 30-ak djece koja se zamislite - kao i mi nekad, svakodnevno igraju vani, a što u slučaju te ulice, znači - na cesti.
Tražili smo ležeće policajce, odgovoreno nam je da to nije prava potreba, jer je firma koja je
to mjerila ustvrdila da ta naša potreba nije realna, iako je ta naša potreba i dalje.
Tražili smo zelenu površinu koja je bila problematična jer je na njoj bio planiran parking. Na
petoj sjednici Gradskoga vijeća predala sam zahtjev stotinu građana i građanki Dršćevke za
pokretanjem izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Dršćevka 2 kako bi se osigurali uvjeti
da zelena površina ostane zelena i kako bi je na korištenje dobili svi stanari i stanarke ove i susjednih
ulica. PUP je napokon izmijenjen pa se pitamo - što dalje?
Hoće li Grad Pazin pomoći u stvaranju uvjeta da se zelena površina privede svrsi i zadovolji
iskazanu potrebu? Djeca će narasti, ali znate što - rađaju se nova djeca i potreba neće tako skoro
nestati.
Zeleni kutak s mjestom za igru temeljna je infrastruktura koju jedan grad treba pružiti
najmlađim i svim drugim stanovnicima, a briga za njihovu sigurnost jedna je od osnovnih zadaća
grada. Vjerujem da to znate.
Molim pisani odgovor.
3. Pitanje za gradonačelnika Renata Krulčića:
Što Grad čini kako bi se spriječilo daljnje turističko devastiranje Zarečkog krova i okolice u
2019. godini?
Obrazloženje:
Na Potoku, konkretnije Zarečkom krovu, događa se stihijski turizam koji ne vodi nikamo,
upravo suprotno, devastira se priroda (smećem, kremama, fekalijama), ugrožava okoliš i kvaliteta
vode što posredno dovodi do ugrožavanja biljnih i životinjskih vrsta od kojih su neke i zaštićene.
Lokalno stanovništvo zgroženo je luftićima pa i autobusima koji se zaustavljaju da bi se turisti
okupali, od čega Grad Pazin nema nikakve koristi, upravo suprotno, ima samo štetu, a lokalnom se
stanovništvu sve vise oduzima dio njihovog odrastanja, identiteta i suživota s prirodom.
Zarečki krov nema kapaciteta da bude turistička točka, niti bi on to - zbog svoje prostorne
ograničenosti i osjetljivosti - trebao biti. On to može biti tek djelomično, eventualno kao dio zaštićene
i edukativne cjeline kojoj se treba ozbiljno pristupiti bez partikularnih i sebičnih interesa, već sa
željom da Potok i Zarečki krov ostavimo u boljem, a ne u lošijem stanju budućim generacijama,
mojoj, vašoj i svakoj drugoj djeci.
Čini li se nešto po tom pitanju ili ćemo i ovoga ljeta 2019. godine izbjegavati Zarečki krov s
tugom i rupom u srcu, vraćajući mu se kad žamor utihne, začepljenih noseva skupljajući otpad koji
nije ni trebao biti tamo?
Na jednoj od prošlih sjednica dala sam nekoliko prijedloga što se može kratkoročno učiniti
(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 namakla sredstva za povećanu brigu o čistoći Krova), postaviti tablu s
pravilima ponašanja...)
Ključno je pitanje je li Grad svjestan ovog problema i što činimo maloj prirodnoj oazi na kojoj
su generacije Pazinaca naučile plivati, družiti se i živjeti s prirodom?
I naravno - u kojoj je fazi izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice, s obzirom
da je najprije bilo riječi o roku od 29. lipnja 2018., a potom o jeseni 2018., a potom....izgubili smo se u
odugovlačenju? Hoćemo li taj Plan ikada ugledati? Ima li Natura Histrica uopće kapaciteta za to?
Zovete li ih, posjećujete li ih, kampirate li im pred vratima, lovite li nadređene im institucije za
rukav...? Sto točnno činite?
Hvala vam na svim informacijama i molim pisani odgovor.“
- Pitanja proslijeđena Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada
Pazina.
Ivica Franković (citirano):
Pitanje za pročelnika Elvisa Klimana:
„Sredinom prosinca 2018. godine uz željezničku prugu Pazin — Pula kod stajališta Heki
tovarište, vršeno je čišćenje i spaljivanje raslinja. Tijekom spaljivanja istog zapaljena je i određena
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količina automobilskih guma. O navedenom su građani obavijestili komunalnog redara i kontaktirali
pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo g. Klimana te im
je rečeno da će djelatnici odjela izaći na teren i utvrditi stanje te poduzeti mjere za uklanjanje
nagorenih guma. S obzirom da iste do danas nisu uklonjene, molim Vas da nas izvijestite o radnjama
poduzetima u svezi navedenog te u kojem će roku ostaci izgorenih guma biti uklonjeni.
Molim pisani odgovor.“
- Pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada
Pazina.
Dean Velenderić, navodi kako ima dva pitanja te moli usmeni odgovor ( citirano):
Pitanje 1.: „Zanima me ima li kakvih novih informacija vezano za održavanje izbora za Vijeće
Mjesnih odbora, budući da znamo svi da je za ovogodišnji Proračun uvršten iznos za održavanje tih
Mjesnih izbora i obzirom na ove predstojeće za Europski parlament. Zanima me ima li kakvih novih
saznanja vezanih za to“
Traži usmeni odgovor.
Pitanje 2.:„Javilo mi se troje stanovnika našeg Mjesnog odbora iz Lindara. Nedavno je
završilo asfaltiranje ceste, završeni su radovi. Stanovnici su mi rekli (osobno nisam bio tamo) da je to
dosta loše napravljeno, da cesta već na nekoliko mjesta puca, da li je korišten loš asfalt ja se stvarno u
to ne razumijem. Pa sam htio postaviti pitanje da li Vi imate takvih saznanja, da li ste tamo bili-prošli i
vidjeli tako nešto i ako da što mislite poduzeti u vezi popravljanja odnosno tih problema.“
Valter Žgrablić, navodi kako nema pitanja ali da ima „odgovor na odgovor“, te ističe
zadovoljstvo da sjednici Gradskog vijeća prisustvuje i ravnateljica Dječjeg vrtića, Vesna Rusijan.
Upućuje prisutne kako su svi primili odgovor na postavljeno pitanje o skraćenju radnog vremena u
područnim vrtićima, Pazinski Novaki i Sv.Petar u Šumi. Zahvaljuje na odgovoru, ali ističe
nezadovoljstvo istim. Smatra da je u vezi sa skraćenjem radnog vremena vrtića, trebalo pitati roditelje
te je uvjerenja da bez obzira na broj djece koje pohađaju vrtić sva imaju ista prava bez obzira koji vrtić
pohađaju. Ističe da ukoliko je ovo praksa na nivou države o skraćivanju radnog vremena u vrtićima, u
tom slučaju prihvaća odgovor. Navodi kako Europske zemlje predlažu i uvode druge smjene, smatra
da skraćivanje radnog vremena vrtića ne ide u prilog nijednoj strani. Zamolio bi ravnateljicu da sa
svojim suradnicima ipak još jednom razmotri situaciju i pokuša još jednom riješiti problem koji su
ovime prouzročili roditeljima, te da će pronaći rješenje na zadovoljstvo svih, a ponajviše roditelja i
djece.
U 18:36 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Ivica Franković, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
U 18:37 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Marko Breščić, pa predsjednik Vijeća konstatira
da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Elvis Kliman navodi kako će svi dobiti pisane odgovore na postavljena pitanja, te da će se na
pojedina osvrnuti ukratko usmeno.
Zatim odgovara:
- pristupni put u selu Gambari (Marko Breščić) – navodi kako je u kontaktu sa vlasnicima
(obitelj Mogorović) kuće koja je u adaptaciji, te je u dogovoru sa vlasnicima da će se radovi oko
sanacije ceste izvršiti u narednih 20-tak dana. Dodatno pojašnjava, kako se doista radi o djelu puta na
kojem je su potrebna dva veća zahvata.
-cesta Pazin-Zarečje (Marko Breščić) – objašnjava kako je u tijeku izrada izvedbenotehničkog rješenja kako bi spomenuta prometnica bila trajnije sanirana.
- zbrinjavanje napuštenih životinja na području Grada Pazina (Suzana Jašić) – napominje kako
za sve slučajeve za koje Grad Pazin zaprimi dojavu, da se svi promptno rješavaju.
- zemljište u državnom vlasništvu za izgradnju azila (Suzana Jašić) – u tijeku je ishođenje
lokacijske dozvole, te je u tijeku izrada geodetskog projekta koji je pri kraju te su time ispunjene
pretpostavke za dobivanje lokacijske dozvole, a ona sama je pred postavka za traženje zemljišta.
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U 18:39 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Ivica Franković, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
- ulica Saše Šantela zelena površina za igru i druženje (Suzana Jašić) -odgovora kako je to
stvar uvrštenja u proračun Grada Pazina i program gradnje te da trenutno ne može ponuditi konkretan
odgovor.
-ležeći policajci u ulici Saše Šantela (Suzana Jašić) - odgovora kako je poslan projektni upit te
je ta tema bila i na komisiji za promet.
- sprječavanje turističkog devastiranja Zarečkog krova i okolice u 2019.godini (Suzana Jašić) –
navodi kako u okviru ovlasti Grada Pazina koje ima na tom području, Grad Pazin je postavio
kontejnere za otpad čije troškove snosi Grad Pazin, zaključuje kako sa sigurnošću ne bi tvrdio da se
radi o turističkoj devastaciji na tom području.
- izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice (Suzana Jašić) – objašnjava kako je
u tijeku izrada Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice, u sklopu donošenja kojeg će se
održati radionice na kojima će Plan biti predstavljen. U pismenom odgovoru navesti će sve
informacije.
-željezničko stajalište Heki Tovarišće, spaljivanje automobilskih guma ( Ivica Franković)objašnjava kako su čišćenje i spaljivanje raslinja uz željezničko stajalište obavljali radnici tvrtke koja
vrši održavanje željezničke trase. Ističe kako je Grad Pazin, izašao na uvid te je pritom ustanovljeno
kako radnici posjeduju uredne papire, te je pritom primijećeno da su na zgarištu ostali tragovi žica
automobilskih guma. Navodi kako je taj problem u postupku rješavanja.
-asfaltiranje ceste u Lindaru- ističe kako navedenom cestom prolazi gotovo svakodnevno i da
nije do sada uočio spomenuta napuknuća niti su zaprimljene pritužbe na asfalt od strane stanovnika
tog područja. Također, napominje kako je svakodnevno u kontaktu sa nadzornim timom i
predsjednikom investitora gradilišta, koji mu nisu prenijeli takva saznanja. Dodatno objašnjava kako je
navedeno područje još uvijek gradilište, te da veliki dio ceste nije asfaltiran, te se očekuje da će se sa
radovima asfaltiranja započeti 18.ožujaka 2019. godine. Ističe ukoliko građani imaju konkretne
informacije o napuknućima da dostave kako bi ih prenesao sudionicima u gradnji.
U 18:41 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Marko Breščić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 15 vijećnika.
Zoran Sloković odgovara na pitanje vezano za održavanje izbora za vijeće Mjesnih odbora
(Dean Velenderić), objašnjava kako u skladu sa odlukom i Statutom Grada Pazina, izbori za Mjesne
odbore se održavaju svake 4 godine te je 2019. godina izborna godina te izbore raspisuje Gradsko
vijeće. Rok za raspisivanje i održavanje samih izbora je 30-60 dana. Navodi kako je upućen upit
prema Državnom izbornom povjerenstvu, oko mogućnosti paralelnog održavanja predstojećih izbora
za Euro parlament i izbora za Mjesne odbore. U odgovoru Državnog povjerenstva stoji kako prijedlog
ne mogu prihvatiti, iz razloga jer komplicira provedbu jednih i drugih izbora, jer bi s obzirom na
različiti sastav biračkih odbora i izbornog povjerenstva bilo potrebno imati na isti dan dva sastava na
terenu biračkih odbora, u odvojenim prostorijama sa odvojenim glasačkim kutijama. Time bi se
udvostručio broj ljudi koji su angažirani na izborima, te zaključuje kako logistički nije izvedivo.
Također kako problematiku navodi i troškove, koji se za pojedine izbore moraju voditi odvojeno.
Pojašnjava kako troškove za provedbu izbora za Europski parlament snosi država, dok troškovi izbora
za Vijeće Mjesnih odbora predviđeni u proračunu Grada Pazina. Odluka o raspisivanju izbora biti će
jedna od točka na Dnevnom redu na nadolazećim sjednicama Gradskog vijeća, te zaključuje kako
izbore za Vijeće Mjesnih odbora nije moguće provesti zajedno sa izborima za Europski parlament.
Predsjednik Vijeća navodi kako će se pisanim putem odgovoriti na ona pitanja za koja je to
zatraženo te zaključuje raspravu.
- Prilog: 2.
Ad – 4.
Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa
Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine.
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U 18:44 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Valter Žgrablić, pa predsjednik Vijeća konstatira
da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
Predsjednik Vijeća, konstatira kako obrazlaganje ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa
Pazin, Marijane Krbavac Žulić nije potrebno sa čime su se složili i vijećnici, s obzirom da su izvještaj
dobili u materijalima za sjednicu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Suzana Jašić navodi da kako je vrlo pažljivo pročitala oba Izvješća, te upućuje pohvalu za rad
svim zaposlenima u Gradskom društvu Crvenog križa, te volonterkama i volonterima. Ističe kako ju
je posebno dirnuo dio Izvještaja koji se odnosi na „Pružanje socijalnih usluga za pomoći u kući“,
„Dnevni boravak za starije osobe“, te program „Škola plivanja za neplivače“. Ističe da iako nema
konkretnih pitanja, želi skrenuti pažnju na ovu točku Dnevnog reda, kao vrlo važnu, koja ju je i
potaknula da uputi riječi pohvale.
U 18:45 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Valter Žgrablić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 15 vijećnika.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 12. ožujka 2019. razmatrao je Izvješća o radu i
Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od
1.1. do 31.12.2018. godine, te predlaže Vijeću da istog prihvati.
Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Izvješća o radu i Izvješće
o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do
31.12.2018. godine.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva
Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine u tekstu kako ih je dostavila
ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 25. veljače
2019. godine.
- Prilog 3.
Ad – 5.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti obrazlaže Maja
Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Pojašnjava kako se radi o Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti „(Narodne novine“ broj 99/18.) izmijenjen je članak 9. stavak 3. podstavak 1. i članak 12.
stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te je u skladu s navedenim izmjenama i dopunama,
potrebno uskladiti postojeću Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti.
Člankom 9. stavkom 3. podstavkom 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti prije aktualnih
izmjena, izvršnom tijelu, odnosno Gradonačelniku dana je mogućnost određivanja ranijeg završetka
radnog vremena isključivo ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ iz stavka 1.
podstavka 1. istog članka. Budući da je zakonodavac uvidio da za skupine „Catering objekti“ i
„Objekti jednostavnih usluga“ nema zakonske mogućnosti određivanja ranijeg završetka radnog
vremena, izmijenjen je članak 9. stavak 3. podstavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti na način da
je omogućeno da se i navedenim skupinama odredi mogućnost ranijeg završetka radnog vremena u
skladu s kriterijima propisanim člankom 6. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. U skladu s navedenim,
predložena je izmjena članka 6. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
U skladu s izmjenama članka 12. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti predlažu se
izmijene i dopune članak 10. stavka 2. Odluke kojim su definirane obveze pružatelja ugostiteljskih
usluga izvan ugostiteljskog objekta. U skladu sa Zakonom, izmjenama i dopunama se uz ranije obveze

9

propisuju obveze isticanja tvrtke odnosno naziva i zabrane usluživanja alkoholnih pića i napitaka koja
sadržavaju alkohol maloljetnim osobama.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti u predloženom sadržaju.
Odbor za statut, poslovnik i upravu Gradskog vijeća Grada Pazina, na sjednici održanoj 11.
ožujka 2019. godine razmatrao je prijedlog, te predlaže Vijeću da istog prihvati.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj Gradskog vijeća Grada Pazina na sjednici održanoj
11. ožujka 2019. razmatrao je prijedlog, te predlaže Vijeću da istog prihvati.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
- Prilog: 4.
Ad – 6.
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam obrazlaže Elvis
Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Pojašnjava kako se radi o neizgrađenom dijelu građevinskog zemljišta u Podrbermu. Upravni
odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo zaprimio je zahtjev od strane vlasnika za
neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje gospodarske – proizvodne namjene s obvezom izrade
urbanističkog plana uređenja. Navodi kako je sklopljen Sporazum sa vlasnicima zemljišta, temeljem
kojeg su vlasnici zemljišta preuzeli sve obaveze financiranja urbanističkog plana te ustupanja na
raspolaganje zemljišta potrebnog za provođenje komunalne infrastrukture.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Zaključka o izradi Urbanističkog plana uređenja
radne zone Podberam.
Odbor za statut, poslovnik i upravu Gradskog vijeća Grada Pazina, na sjednici 11. ožujka 2019.
i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Pazina na
sjednici 11. ožujka 2019. godine razmatrali su prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja
radne zone Podberam te predlažu Vijeću da istog prihvati.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam
- Prilog: 5.
Ad – 7. i 8.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna i Prijedlog Odluke o
sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina.
Predsjednik Vijeća konstatira kako su točka 7. i točka 8. usko povezane te će pročelnica
Nevija Srdoč odjednom obrazložiti obje točke, za koje će se rasprava voditi paralelno, a Gradsko
vijeće će glasati zasebno za svaku točku.
U 18:49 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
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Nevija Srdoč pojašnjava kako je donošenje ovih Odluka potaknuto razlogom velikog broja
neupisane djece u jasličku skupinu u pedagoškoj 2018./2019. godini, te ističe kako Grad Pazin
trenutno nema kapaciteta uključenja svih zainteresiranih u oraganiziranu skrb. Također, pojašnjava
kako je Grad Pazin u odnosu na Istarsku županiju i Republiku Hrvatsku jedan od gradova u kojima ne
djeluju privatne inicjative. Osnovna misao Grada Pazina prilikom stvaranja ovih Odluka, bila je
poticanje i podržavanje eventualnog interesa privatnih inicjativa za otvaranje i podršku predškolskoj
dobi na dva načina: prvi je sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju (Ministarstvo znanosti i
obrazovanja) - otvaranje privatnih predškolskih ustanova, dok drugi način je sukladan Zakonu o
dadiljama (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku). Ističe kako je Grad Pazin
u listopadu 2018. godine pozvao sve potencijalne prijavitelje, kojima je dan upitnik u kojem su oni
iskazali svoje potrebe te na koji način očekuju od Grad Pazin pomoć da bi se upuštali u otvaranje obrta
za dadilje ili otvaranja privatnog vrtića. Izvještava kako je stiglo 14 prijava. Nakon čega je napravljen
„Vodič za dadilje“ kako bi se potencijalnim prijaviteljima olakšalo upuštanje u privatne inicijative.
Paralelno se odvijalo i usuglašavanje Obiteljskog centra Istarske županije i Ureda državne uprave koji
je nadležan za gospodarstvo, kako bi se uskladili svi dijelovi za potencijalne prijavitelje. Uslijedio je
korak u kojem se paralelno radilo na mjerama za poticanje poduzetništva u obliku financijske
jednokratne pomoći, te su se pripremali prijedlozi Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja i
obrazovanja (ubrajaju se i vrtići kojima je osnivač Grad te vrtići u privatnom vlasništvu) i Odluka o
sufinanciranju djelatnosti dadilja ( Odluka je bila na javnoj raspravi te nisu zaprimljena očitovanja). U
finalnoj fazi, ponovno su pozvani svi potencijalni prijavitelji na zajedničku prezentaciju, gdje im se
predstavilo sve do sada učinjeno te na koji način mogu od Grada Pazina očekivati podršku. Ističe kako
je projekt bio veoma zahtijevan, te da su u konačnici uspjeli uskladiti Odluke. Kao ključan dio navodi
da svi roditelji s područja Grada Pazina koji žele ostvariti pravo na sufinanciranje, kao prvi korak
morati će prijaviti djecu u vrtić „Olga Ban“ u Pazinu. Tada će vrtić napraviti rang listu, te djeca koja
zbog nedostatka mjesta ne budu ostvarila pravo upisa ostvariti će pravo na sufinanciranje od strane
Grada Pazina. Ističe kako će se svake pedagoške godine donositi Odluka koliki broj djece će se moći
sufinancirati u pojedinoj godini. Što se tiče iznosa sufinanciranja – određivati će se kao razlika između
ekonomske cijene vrtića u prethodnoj pedagoškoj godini i cijene koju plaćaju roditelji. Radi se o
iznosu od cca 1.300,00 kn. Pojašnjava kako s jedne strane postoji poduzetnički dio koji je vid
jednokratne pomoći, te kontinuirana pomoć za djecu koja ne budu ostvarila pravo na upis u dječjem
vrtiću „Olga Ban“ u Pazinu. Dodatno pojašnjava da je prilikom ispunjavanja upitnika iz početne faze,
velik broj potencijalnih prijavitelja naznačio kako ne posjeduje prostor za obavljanje potencijalne
djelatnosti, iz tog razloga Grad Pazin je odlučio dodjeliti prostor za takvu djelatnost. Kao jedini
slobodni prostor koji je trenutno dostupan (neuređen) je prostor na adresi Stari trg 1 (bivši prostor
tvrtke EICO d.o.o.). Također, kandidatima je bilo omogućeno razgledavanje prostora. Kao sljedeći
korak navodi, raspisivanje natječaja za zakup, te donošenje ovih Odluka.
U 19:18 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 15 vijećnika.
Odbor za statut, poslovnik i upravu Gradskog vijeća Grada Pazina, na sjednici održanoj 11.
ožujka 2019. godine razmatrao je prijedlog Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna
Grada Pazina i prijedlog Odluke o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada
Pazina, te predlažu Vijeću da istog prihvati.
Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina na sjednici održanoj 12. ožujka
2019. godine razmatrao je prijedlog Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada
Pazina i prijedlog Odluke o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada
Pazina, te predlažu Vijeću da istog prihvati.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu za obje točke te ponavlja kako će glasanje biti odvojeno.
Zoran Sloković pojašnjava kako u tekstu Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz
proračuna Grada Pazina, predlagatelj predlaže dvije izmjene: U članku 2. stavku 3. alineji 2. iza riječi
„prebivalište“ dodaje tekst „ , odnosno stalno boravište (za strane državljane)“, u članku 5. predloženi
stavak 2. zamjenjuje se novim stavkom 2. koji glasi: „(2) Za svaku pedagošku godinu zahtjev iz stavka
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1. ovog članka roditelj podnosi na propisanom obrascu u roku od 15 dana od dana objave konačne
rang liste upisa u Dječji vrtić Olga Ban Pazin.“
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje odvojeno na glasovanje Prijedlog Odluke
o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina s prijedlogom izmjena u članku 2.
stavku 3. alineji 2. i u članku 5. stavku 2. i Prijedlog Odluke o sufinanciranju predškolskog odgoja i
obrazovanja iz proračuna Grada Pazina u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina s time da se u članku 2. stavku 3.
alineji 2. iza riječi „prebivalište“ dodaje tekst „, odnosno stalno boravište (za strane
državljane)“ i u članku 5. predloženi stavak 2. zamjenjuje se novim stavkom 2. koji glasi: „(2)
Za svaku pedagošku godinu zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelj podnosi na propisanom
obrascu u roku od 15 dana od dana objave konačne rang liste upisa
u Dječji vrtić Olga Ban Pazin.“
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina
- Prilog. 6. i 7.
Ad – 9.
Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu, obrazlaže Maja Stranić
Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
U skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda u odnosu na plan Proračuna, te
procjenom ostvarenja do kraja proračunske godine, predlaže se I. Izmjenama Proračuna izvršiti
usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna. Ovim izmjenama predlažu se promjene na
razini Grada Pazina i Dječjeg vrtića koje su u većoj mjeri vezane za financiranje tekućih i kapitalnih
projekata. Dodatno pojašnjava kako je krajem 2018. godine Grad Pazin primio Odluku da je Dječji
vrtić prošao na natječaju iz programa ruralnog razvoja, te su odobrena sredstva za rekonstrukciju i
proširenje dječjeg vrtića. S obzirom da se prilikom izrade Proračuna za 2019. godinu u plan nisu
uvršteni programi za koje Grad Pazin nije imao Odluke da su odobrena sredstva, te je sada nakon
pristiglih Odluka potrebno uvrštenje istih u Proračun kako bi se započeli postupci javne nabave.
Drugi projekt koji zahtijeva uvrštenje u Proračun Grada Pazina za 2019. godinu je izgradnja
ceste u industrijskoj zoni Ciburi. Pojašnjava, ikako su prvotno odobrena sredstva, naknadne kontrole u
Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova
Europske unije, konstatirale su da su imali proceduralne pogreške te da Grad Pazin nije prošao natječaj
„Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ KK.03.1.2.03. Iz tog razloga projekt će se financirati iz
kredita. Treća stavka koja je potaknula izmjene Proračuna za 2019. godinu je projekt Autobusnog
kolodvora u Pazinu. Dodaje kako unatoč najavama iz Ministarstva prometa, mora i infrastruktura da će
raspisati natječaj, on još uvijek nije raspisan te se ne zna kada će to biti. Iz tog razloga navodi kako
nije realno očekivati da će radovi započeti u 2019. godini. Proračun Grada Pazina za 2019. godinu s
projekcijama za 2020. i 2021. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. prosinca
2018. godine i objavljen je u „Službenim novinama Grada Pazina“ broj 51/18.
Prvim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu predlaže se smanjenje visine
prihoda i primitaka za 12.528.535,00 kn, u odnosu na plan te smanjenje rashoda i izdataka za
12.890.440,00 kn. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 97.950.681,00 kn, a rashodi i izdaci
96.951.520,00 kn. U proračunu Grada Pazina predlaže se smanjenje prihoda poslovanja za
21.546.575,00 kn na razinu od 83.578.806,00 kn, u skladu s planiranim ostvarenjem prihoda do kraja
godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se smanjuju za 737.085,00 kn na razinu
3.916.750,00 kn, a primici od zaduživanja se povećavaju za 9.755.125,00 kn na razinu od
10.455.125,00 kn.
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Što se tiče rashoda i izdataka, u strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se
povećanje rashoda poslovanja za 239.860,00 kn i smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
za 11.416.300,00 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se smanjuju za 1.714.000,00 kn.
Kako navodi, plan je da se kumulativni višak od 999.000,00 kuna od čega je korištenje viškova troje
proračunskih korisnika i smanjenje deficita Grada Pazina u iznosu od 1.361.000,00 kuna. Ističe kako
je porez na dohodak jedan od najvažnijih prihoda Gradskog proračuna, te i dalje bilježimo povećanje
poreza i prireza na dohodak u iznosu na razdoblje prošle godine. Ukupno iznosi 156.000,00 od čega je
135.000,00 kuna poreza i 26.000,00 kuna prireza poreza na dohodak.
Dalje pojašnjava da se u posebnom dijelu Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu, pa tako i u
prijedlogu I. Izmjena, rashodi i izdaci se prikazuju po upravnim tijelima gradske uprave i njihovim
proračunskim korisnicima. Rashodi Ureda Grada planiraju se ovim izmjenama proračuna u iznosu od
2.480.950,00 kn, povećavaju se za 40.350,00 kn u odnosu na prvotni plan od 2.440.600,00 kn.
Program projekti nacionalnih i EU fondova povećava se za 40.350,00 kn, na 1.434.950,00 kn.
Povećava se planirani iznos za projekt KulTourSpirit (prijenos sredstava iz državnog proračuna za
aktivnosti Općine Kanfanar) – za 40.350,00 kn. Napominje kako se taj trošak prvotno trebao realizirati
u prosincu 2018. godine ali je realizacija ostvarena u siječnju 2019. godine.
Upravni odjel za gospodarstvo, financije, rashodi za redovnu djelatnost upravnih odjela (plaće
i druga materijalna prava po Kolektivnom ugovoru) se povećavaju za 36.000,00 kn (otpremnine i
naknade za bolest i smrtni slučaj).
Rashodi za zajedničke troškove upravnih tijela se povećavaju za 314.850,00 kn na
2.418.800,00 kn. Planirana su sredstva za projekt InLoRe u iznosu 84.000,00 kn sufinanciranog iz EU
programa CEF, a kojim se sukladno zakonskoj obvezi osiguravaju tehnički preduvjeti za zaprimanje eračuna u Gradskoj upravi i proračunskih korisnika. Pojašnjava kako se radi o projektu u kojem Grad
Pazin sudjeluje zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i ostalim jedinicama
lokalne samouprave, gdje se sa 01. srpnjem 2019. uvodi zakonska obaveza zaprimanja računa u
elektroničkom obliku. Rashodi za zajedničke troškove upravnih tijela se povećavaju za 314.850,00 kn
na 2.418.800,00 kn. Od tog se iznosa 169.000,00 kn odnosi na troškove odvjetničkih usluga u
sudskom sporu s trgovačkim društvom Hrvatski telekom d.d. Ističe kako je Grad Pazin dobio spor, te
je Hrvatski telekom d.d. dužan Gradu Pazinu isplaćivati na godišnjoj razini određeni iznos za
korištenja pravo puta.. U iznosu 26.850,00 kn planirani su rashodi za novu programsku aplikaciju i
usluge Libusofta. Program Financijski poslovi odjela se smanjuje za 1.675.000,00 kn nakon čega
iznosi 4.023.000,00 kn. Anuliraju se planirani rashodi za otplatu glavnice kratkoročnog kredita za
izgradnju autobusnog kolodvora (1.600.000,00 kn), s obzirom da se sredstva nisu niti podizala. Što se
tiče Programa poticanja gospodarstava i razvoj poslovne infrastrukture, odnosi se na projekt izgradnje
Poduzetničkog inkubatora koji je trenutno u toku. Dinamika izvođenja radova, utjecala je na
preraspodjelu financijskih sredstva u 2019. godini. Projekt izgradnje Poduzetničkog inkubatora trebao
bi biti gotov do 31.srpnja 2019. godine. Program razvoj gospodarskih zona se povećava za 403.000,00
kn na 3.500.000,00 kn. Planirani prihodi iz državnog proračuna za izgradnju ceste 2D u zoni Ciburi
neće biti ostvareni stoga su korigirani planirani rashodi u sklopu ovog projekta po izvorima
financiranja, uz povećanje rashoda u navedenom iznosu financiranih iz primitaka od zaduživanja.
Rashodi Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti planiraju se u iznosu
od 45.517.356,00 kn, nakon povećanja od 3.736.235,00 kuna. Programi i potpore u obrazovanju se
ukupno povećava za 143.875,00 kn. Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama uvećava se za
160.000,00 kuna, radi se o dva projekta na kojima je Grad Pazin bio uspješan: Zaklada „Hrvatska za
djecu“, sa 70.000,00 kuna sufinancirat će se putem ove Zaklade školska prehrana s 5,50 kuna po danu
za 126 učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, te projekt „Školska Shema“ koji obuhvaća
sufinanciranje voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sa 90.000,00 kn, prema Odluci Agencije
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Gradu Pazinu se kao osnivaču škole
odobravaju sredstava za tu namjenu. Stavka „Sufinanciranje jaslica“ se preimenuje u „Sufinanciranje
ustanova predškolskog odgoja drugih osnivača/obrta dadilja“ u skladu s Nacrtom prijedloga Odluke o
sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina i Nacrtom prijedloga Odluke o
sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina. Iznos od 15.000,00 kuna
se povećava za 70.000,00 kn (uz smanjenje na aktivnosti sufinanciranje privatnih inicijativa za
obavljanje djelatnosti dadilja ili ranog odgoja i obrazovanja za 70.000,00 kn) s ciljem da se ove
aktivnosti objedine. Projekt rekonstrukcije donjeg vrtića (projektna dokumentacija) se smanjuje za
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16.125,00 kuna na 70.125,00 kn budući da će se jedan dio izrade projektne dokumentacije realizirati u
kasnijem periodu. Program obnove i zaštite spomenika kulture umanjuje se za 1.074.000,00 kn.
Pojašnjava kako prilikom planiranja Proračuna, planiraju iznose koji su prijavljeni na projekte te
nakon dobivenih konačnih iznosa, slijedi usklađivanje sa Proračunom. Stavka „Programi i projekti u
kulturi“ je umanjena za 7.000,00 kn, dok su kapitalna ulaganja u socijalne ustanove, uvećana za
33.750,00 kn. Uvećanje se odnosi na Dom za starije osobe Pazin, te na usluge konzultanata za prijavu
dijela projekta Doma za starije, za dio koji se svrstava u izvaninstitucionalnu pomoć. U planu je
prijaviti dio Doma za starije na najavljeni natječaj Konkurentnosti i kohezije te se Grad Pazin nada
maksimalnom iznosu od 10.000.000,00 kuna. Program Izravna dodjela udrugama se povećava za
2.000,00 kn Pojašnjava da što se tiče proračunskih korisnika, jedino Dječji vrtić Olga Ban Pazin
bilježi izmjene. Povećanje se odnosi na kapitalni projekt Proširenje i rekonstrukcija vrtića - gornji
vrtić. Sveukupni rashodi i izdaci ovog proračunskog korisnika se povećavaju za 4.600.000,00 kuna.
Pojašnjava kako je ovo iznos koji će se koristiti u 2019. godini. Od ostalih stavka, uočava kako su 4
Mjesna odbora Grada Pazina, imali sitnije izmjene.
Rashodi Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo ovim se
izmjenama planiraju u iznosu od 26.177.200,00 kn što je smanjenje u odnosu na prvotni plan za
15.866.250,00 kn. Rashodi unutar aktivnosti tekuće i investicijsko održavanje komunalne
infrastrukture se smanjuju za 350.000,00 kn. Rashodi namijenjeni upravljanju sajmom i prigodnom
ukrašavanju naselja se planiraju unutar aktivnosti Ostali programi sukladno novim odredbama Zakona
o komunalnom gospodarstvu. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture povećava
se za 565.000,00 kn nakon čega iznosi 1.590.000,00 kn. Povećanje se odnosi na proširenje groblja u
Lindaru u iznosu od 390.000,00 kuna. Financiranje je planirano u većem dijelu iz prihoda od prodaje
grobnih mjesta te državnog proračuna. Gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu
rasvjetu se povećavaju za 175.000,00 kn na 360.000,00 kn. Povećavaju se rashodi za pripremu
instalacije u Belcima za 80.000,00 kn te modernizaciju i proširenje javne rasvjete za 120.000,00 kn.
Iznos za ostale programe ovog Odjela se smanjuje za 16.479.000,00 kn čime ovi rashodi iznose
4.207.250,00 kn. Ovaj iznos u najvećoj mjeri se odnosi na izgradnju autobusnog kolodvora u iznosu
od 16.744.875,00 kuna, pojašnjava kako se smanjuju planirani iznosi za izgradnju autobusnog
kolodvora, jer kako je ranije istaknula radovi koji su planirani za 2019. godinu neće se ostvariti.
Dodani su rashodi za izradu projektne dokumentacije čije je financiranje planirano iz primitaka od
zaduživanja, koji bi se kasnije će se prikazati kao prihvatljiv trošak u projektu te će isti biti vraćen.
Planirano je povećanje u iznosu od 10.000,00 kuna za sklonište za životinje, te je planirani iznos
predviđen za izradu projektne dokumentacije. Program gradnje građevina za javnu odvodnju se
uvećava za 236.750,00 kn te iznosi 823.250,00 kn. Veći iznos povećanja se odnosi na separator
mješovite kanalizacije te Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom se
uvećava za 161.000,00 kn te iznosi 10.985.600,00 kn. Prvotno je planirano plaćanje godišnje rate za
sufinanciranje otplate kredita za izgradnju ŽCGO Kaštjun (za 2018. godinu) te se ovim izmjenama
planira i plaćanje rate za 2017. godinu.
Zaključno, navodi kako se Prvim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu
predlaže smanjenje visine prihoda i primitaka za 12.528.535,00 kn, odnosno 11,34% u odnosu na plan
te smanjenje rashoda i izdataka za 12.890.440,00 ili 11,74%.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj Gradskog vijeća Grada Pazina na sjednici održanoj
11. ožujka 2019. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu, te
predlaže Vijeću da istog prihvati.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Suzana Jašić, zahvaljuje na objašnjenju ali traži da joj se dodatno pojasne određene stavke.
Jedna od njih je troškovi odvjetničkih usluga u iznosu od 169.000,00 kuna. Pita se ukoliko je spor
dobiven, zašto je potrebno plaćati odvjetnika. Dalje navodi, da se nada kako će se uvođenjem sustava
za zaprimanje e-računa, omogućiti i izdavanje istih. Ukoliko to ne bude omogućeno, ne vidi smisao u
ulaganju 84.000,00 kuna u sustav koji neće biti u mogućnosti i izdavati iste. Pojašnjava da bi voljela
kad bi i proračunski korisnici, konkretno Osnovna škola Vladimira Nazora u Pazinu, poslala 1 račun, a
ne 3 zasebna računa (op.a. za marendu, za ručak na produženom boravku i za produženi boravak) za
svoje usluge.
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U 19:15 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Željko Legović, pa predsjednik Vijeća konstatira
da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
Vijećnica Jašić, dalje navodi da je uočila veliki broj odbijenica od strane Istraske županije za
sanaciju kulturnih građevina i arheoloških ispitivanja. Traži da se obrazloži iz kojih razloga su
primljene odbijenice. Kao sljedeću spornu točku I. Izmjena Proračuna vidi pitanje Lakote, te traži
pojašnjenje za koju točno projektnu dokumentaciju je Proračunom predviđeno 12.000,00 kuna.
Sljedeće taži pojašnjenje od pročelnika Klimana, vezano za rashode za javnu rasvjetu u naselju Belci u
iznosu od 80.000,00 kuna te zasebne stavke „Proširenje javne rasvjete“ u iznosu od 120.000,00 kuna.
Na koje se konkretno projekte planira utrošak tih sredstava. Dalje ističe, kako obrazloženje pročelnice
Stranić Grah u vezi prijenosa rashodi namijenjenih upravljanju sajmom i božićno-novogodišnjem
ukrašavanju, nije razumjela. Traži pojašnjenje i u vezi Programa gradnje građevina za javnu odvodnju,
te moli da joj se pojasni pojam „separator mješovite kanalizacije“, jer ističe kako nisu svi prisutni
potkovani korištenim terminima u obrazloženju. Zaključno, ustvrđuje kako Grad Pazin plaća ratu
kredita za Kaštijun, ne samo za ovu godinu već i za 2017., ali o tome će govoriti kasnije.
VijećnikVelenderić, traži pojašnjenje kod smanjenja glavnice kredita od 1.700.000,00 kn kako
je odjednom taj iznos umanjen.
Zoran Sloković, daje pojašnjenje u vezi odvjetničkih troškova radi se o pravu na naknadu za
pravo puta. Navodi kako se radi o pravu koje je postojalo u pravnoj tekovini, ali se nije primjenjivalo
iz razloga jer Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) nije izdavala Rješenja
drugim operaterima u kojima je navedena stavka da su dužni plaćati za svoju infrastrukturu koju imaju
položenu u obliku naknade. Pojašnjava, kako je Grad Pazin pred 2 godine podnio Zahtjev,
retroaktivno za 3 godine unazad za priznavanje prava puta. Radi se o parničnom sporu, te se postupak
vodi pred HAKOM-a., a kasnije je na prvostupanjsko Rješenje koje je donio HAKOM, uložena tužba
Upravnom sudu te se vodio i Upravni spor, koji se vodio pred Upravnim sudom u Zagrebu.
Prvostupanjsko Rješenje je ukinuto, te je vraćeno na ponovno odlučivanje te je HAKOM ponovno
donio Rješenje koje je potvrđeno. Do sada je Gradu Pazinu uplaćeno oko 1.200.000,00 kuna prihoda
koji su ostvareni po toj osnovi. Odvjetnička tarifa dogovorena je u početku spora, da će iznositi ovisno
o postotku uspješnosti u sporu, s obzirom da se radilo o specifičnim, znanjima i propisima. Dodatno
pojašnjava, pitanje vijećnice Jašić koje se odnosi na nerazumijevanje u vezi prijenosa sredstava za za
održavanje sajma i božićno-novogodišnje dekoracije, podsjeća da se na 20. Sjednici Gradskog vijeća
raspravljalo o točci koja se odnosila na izmjene u kounalnim djelatnostima, pa se unutar tih Odluka
nalazi odluka koja je navedena pod stavkom komunalnih djelatnosti, te je prebačena na stavku Javne
rasvijete. Pojašnjava da su iz jedne stavke prebačeni iznosi na drugu stavku, na kojoj su sada
predviđeni u skladu sa novim odlukama koje reguliraju komunalne djelatnosti
Maja Stranić Grah, odgovora na pitanje vezano za e-račune vijećnice Jašić. Pojašnjava kako je
01.srpnja 2019.godine rok do kada svi javni naručitelji Zakona o javnoj nabavi, moraju biti spremni
zaprimati račune u e-obliku. Pojašnjava kako sa 01.srpnjem 2019. godine, obveznici javne nabave,
neće smjeti zaprimati račune u papiranotom obliku. Do tog roka, Gradska uprava mora biti spremna
informatički, ali i educirati zaposlenike. Najveći dio iznosa od predviđenih 84.000,00 kuna, utorošiti
će se na program. Navodi kako je prvi korak dobivanje certifikata od FIN-e, te odabrati poslužitelja
koji će nam omogućiti tijek razmjene između FIN-e i našeg računovodstvenog programa. Projekt je
prijavljen zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje je vodeći partner sa još
80 gradova u Republici Hrvatskoj, među kojima je i Grad Pazin. Primitak sredstava iz Europskih
fondova planirano je za početak 2020. godine , stoga je potrebno da u ovo trenutku Grad Pazin ta
sredstva predfinancira sa vlastitim sredstvima. Sa prijedlogom vijećnice Jašić, da Gradska uprava
izdaje e-račune, pročelnica Stranić Grah se slaže u potpunosti, ali ističe kako je u ovom trenutku
najveći problem nedostatak ljudskih kapaciteta kojima Odjel računovodstva u Gradskoj upravi
raspolaže. Pojašnjava kako je trenutni cilj Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun
izvršavanje Zakonskih obveza koje su dane do spomenutog roka, a kasnije će se poraditi i na
mmogućnosti izdavanja e-računa. Na pitanje vijećnika Velenderića, u vezi samnjenja glavnice kredita,
pojašnjava kako su prilikom planiranja Proračuna u 10.mjesecu 2018. godine, bili stava da će se
potrebna Projektna dokumentacija za Autobusni kolodvor odraditi u kraćem vremenskom periodu.
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Stoga se planiralo njeno financiranje iz kratkoročnog kredita. S obzirom da dokumentacija nije bila
gotova i da nisu ispostavljeni računi prema Gradskoj upravi, nisu povučena sredstva iz kredita, te se
kredit neće morati zatvarati u 2019. godini. Dalje pojašnjava, kako se Proračunom planiralo vratiti
1.7000.000,00 kuna glavnice kratkoročnog kredita. Objašnjava kako se povlačenje kreditnih sredstva
planira kada projektna dokumentacija bude gotova, a za očekivati je da će se u 2020. godini kredit
morati zatvoriti.
Vijećnica Hani Glavinić, predlaže da se stavka Građenje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture za nerazvrstane ceste, povećaju financijska sredstva. Prijedlogom je planirano
190.000,00 kuna.
Vijećnik Dean Velenderić, postavlja pitanje vezano da li je prije spora sa Hrvatskim
telekomom d.d., bilo potrebno od specijalizirane tvrtke zatražiti analizu koji iznos će Grad Pazin
potraživati u parnici. Navodi, kako ima saznanja da se tvrtka u Karlovcu bavi procjenama između
ostalog, iznosa koji je u ovom slučaju Hrvatski telekom d.d. dužan platiti Gradu Pazinu, za određeni
metar polaganja svojih kablova. Također, uočava kako nije precizirano da li se dobiveni iznos u
parnici isplaćivati jednokratno ili se odnosi i na buduća davanja.
Zoran Sloković, pojašnjava kako se radi o godišnjim iznosima od cca 30.000,00 kuna koji će
stizati na račun Grada Pazina. Jednokratno se podmiruju troškovi odvjetnika. Postoji određena
naknada koja se isplaćuje po metru dužnom, a procjena iznosa nije tražena od zasebne tvrtke. Upravni
odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, sakupio je dokumentaciju
na čijim se parcelama utvrdilo da su položeni kablovi, te se utvrdilo o kojoj se količini metara dužnih
radi. Prikupljena dokumentacija uspoređivala se popisom, koji je dostavljen od strane Hrvatskog
telekoma d.d.
Elvis Kliman, odgovora na postavljeno pitanje vijećnice Jašić oko predviđenih 20.000,00 kuna
za projektnu dokumentaciju Lakote. Pojašnjava kako su na području Lakote, trenutno u tijeku radovi s
ciljem uspostave funkcionalnosti protoka bujice Dražej.Ističe kako se radi o privremenim radovima i
privremenim rješenjima. Trajno rješnje će biti napravljeno na način da se zaštite bokovi ponora i da se
prostor privede konačnoj funkciji. Navodi kako je sljedeća faza potpisivanje Sporazuma, u suradnji sa
Hrvatskim vodama. Sporazumom će se pokušati i predvditi troškove, ali točan iznos istih u ovoj fazi
ne može sa sigunošću potvrditi. Kao završni korak prve faze, navodi izradu projektnog zadatka, koji
obuhvaća geotehničke, geomehaničke te imovinsko-pravne odnose. Na pitanje u vezi javne rasvijete u
naselju Belci, pojašnjava kako se radi o investiciji Hrvatskih voda, te Grad Pazin polaže infrastrukturu
za distributivnu telekomunikacijsku instalaciju i javnu rasvjetu. Hrvatske vode kreću u drugu fazu, te
Grad Pazin prati i drugu fazu koja obuhvaća sljedećih 360 metara do pristupne glavne ceste.
Konstatira, kako se uz naselja Belci, Stancija Pataj i Trviž, dolazi do brojke od 300-tinjak lokacija koje
su spremne za infrastrukturno polaganje rasvjetnih tijela. U ovom trenutku Grad Pazin, ima u planu
zamjenu 1450 komada rasvjetnih tijela, te će se time ostvariti značajna ušteda. U tijeku je izrada
tehničko-ekonomske analize uz koju bi se pristupilo modernizaciji javne rasvjete. Analiza bi pokazala
tzv. crne rupe, u koje će Grad Pazin uložiti. Projekt se planira financirati kroz program HABOR-a.
Zaključuje kako na pitanje o točnoj lokaciji postavljanja rasvjetnog tijela ne može dati precizan
odgovor, iz razloga jer se čekaju rezultati spomenute analize. Na pitanje o dodatnom pojašnjenju
separatora mješovite kanalizacije, navodi kako se radi o 2 vrste kanala, jedan kanal se koristi za
fekalnu kanalizaciju, dok je drugi kanal namijenjen oborinskim vodama. Kako u Gradu Pazinu postoje
manjim djelom, sustavi mješovite kanalizacije, u koju se uljevaju i fekalna i oborinska kanalizacija,
potrebna je ugradnja separatora. Ugradnjom separatora mješovite kanalizacije doprinijelo bi se
procesu pročišćavanja otpadnih voda. Planirani financijski izdatak za tu namjenu iznosi 460.000,00
kuna.
Zoran Sloković, dodatno pojašnjava kako se lokacija separatora planira postaviti u blizini
Pazinskog Kaštela, gdje bi se jedan dio vode iz mješovitog sustava, koja dolazi kao oborinska voda
odvojila pomoću separatora. Na taj način oborinske vode bi se preusmjeravale, te bi se time spriječilo
da se zajedno sa fekalnom vodom ulijevaju u pročistač, gdje trenutno utječu.
Elvis Kliman, na prijdlog vijećnice Galvninić, navodi kako bi rado prihvatio prijedlog
povećanja financijskih sredstva za stavku Građenje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za
nerazvrstane ceste, ali da će ista biti u skladu sa mogućnostima Proračuna.
Viječnik Velenderić daje repliku na odgovor pročelnika Klimana u vezi javne rasvjete.
Konstaira kako se radi o Izmjenama Proračuna u vezi javne rasvjete, te kako pročelnik spominje 3
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različite kategorije javne rasvjete: postavljanje potrebne infrastrukture zajedno sa Hrvatskim vodama,
za podizanje stupova, te pita da li su novci iz Proračuna predviđeni za tu namjenu? Kao 2. pitanje
navodi da li će se novci iz Proračuna uložiti za potrebe postvaljanja stupa za javnu rasvijetu? Kao 3
pitanje, navodi da li će se novci uložiti u zamjenu stare rasvijete? Zaključuje kako iz odgovora
pročelnika Klimana nije jasno na koje će se od te tri kategorije novci utrošiti.
Pročelnik Kliman, odgovora kako se radi o stavci proširenje i modernizacija javne rasvjete,
prvenstveni cilj je da se koriste sredstva ESIF kredita. Ta sredstva dozvoljavaju, osim zamjene
rasvjetnih tijela, i određena poboljšanja i nova rasvjeta tijela iz sredstava kredita. Ali u Gradu Pazinu,
mišljenja su da kad se već izlazi na teren i izvode radovi da se ujedno popune svjetlosne praznine. U
prvom planu je zamjena 300-400 slobodnih mjesta rasvjetnih tijela, te bi se planiranih 120.000,00
kuna uložila u određena popunjavanja.
Predsjednik Vijeća, konstatira kako se i 10. i 11. točka odnose na I. Izmjene Proračuna, pa
predlaže da se postave pitanja i za te točke, a kasnije će se pojedinačno doglasiti.
Pročelnica Srdoč, odgovora na pitanje vijećnice Jašić vezano za odbijanje financiranja za
sanaciju kulturnih građevina i arheoloških ispitivanja od strane Istarske županije. Objašnjava kako je
unatrag nekoliko godina, Istarska županija financirala obnovu fresaka u crkvi Sv. Nikole do 2018.
godine. Drugi projekt koji Istarska županija financira je obnova Pazinskog Kaštela, s čime su krenuli
2015. godine. Radi se o projektima koji su prijavljeni na natječaj. Pojašnjava kako Grad Pazin ima u
planu zamjenu instalacija u Muzeju Grada Pazina, u suradnji sa Istarskom županijom. Navodi kako će
i pisano odgovoriti ukoliko nije svojim odgovorom pokrila sva pitanja.
Vijećnica Suzana Jašić, navodi kako je uočila velik broj odbijenica financiranja projekta od
strane Istarske županije, te da bi bilo dobro napraviti analizu kako bi se točno utvrdilo koje gradove i
općine, financijski potpomaže Istarska županija. Napominje kako ima pitanje vezano za 11. točku
Dnevnog reda, a vezana je za separator mješovite kanalizacije. Ističe, kako je nije sram pitati kada
nešto ne razumije, te smatra kako je puno bolje pitati i dobiti odgovor, ali navodi kako u odgovoru
pročelnika Klimana nije shvatila na kojem se mjestu točno planira postavljanje separatora. Navodi,
kako njeno pitanje proizlazi iz osnovane sumnje javnosti, da je za onečišćenje Pazinske jame kriv
pročistač. Činjenica je da je postavljala pitanja u vezi navedene teme, te da je dugo vodila pisanu
komunikaciju sa Mirjanom Galant, iz Usluge odvodnja d.o.o. Kako nje uspjela dobiti precizne
odgovore, te se Mirjana Galant pozivala na analize ali prema riječima vijećnice Jašić, i Mirjana Galant
priznala je kako spomenute analize nije vidjela. S obzirom na navedeno, vijećnica Jašić stekla je
dojam da se pokušava zataškavati temu. Iz toga razloga, što se tiče separatora mješovite kanalizacije
traži precizne odgovore što se točno misli odvojiti i kamo će to isticati, te to što se odvaja kamo sada
ističe? Vezano za točku 11. Dnevnog reda, Prijedlog građenja komunalne infrastrukture, smatra kako
predviđeni iznos od 190.000,00 kuna za stavku Nerazvrstane ceste, nije dostatan za trenutne potrebe
Grada Pazina. Dalje navodi, kako je obrazloženje pročelnika Klimana u vezi javne rasvjete razumjela,
ali ne vidi smjer daljnjeg razvoja javne rasvjete. Ali ostaje činjenica, kako navodi da Pazinština ima
40-tak sela bez javne rasvjete. Pita se koja će to sela i zaseoci dobiti javnu rasvjetu u ovoj i narednim
godinama? Dalje se pita što se poduzima po pitanju sanacije i održavanje prometnica. Navodi da
prema riječima građana, od kada je održavanje županijskih cesta preuzela tvrtka Usluga d.o.o., da su
prometnice u izrazito lošem stanju. Zaključuje da ove izmjene Proračuna ukazuju na stagnaciju u
razvoju komunalne strukture ili čak nazadovanje po tom pitanju. Ističe kako su nerazvrstane ceste u
katastrofalnom stanju, sela nemaju javnu rasvjetu, te zaključuje kako se ipak nešto napravi ali da
očekuje od pročelnika Klimana jasniju dostavu dokumentacije sa preciznim objašnjenjima što se
trenutno obavlja u Gradu Pazinu. Na taj način bi i vijećnici mogli bolje razumjeti planove Grada
Pazina, a samim time lakše prenijeti građanima. Na pitanje oko Kaštijuna, smatra kako je Kaštijun
„uteg i kočnica“ zbrinjavanja otpada. Pored troškova koje građani direktno plaćaju za zbrinjavanje
otpada tvrtki Usluga d.o.o., voljom većine Gradskih vijećnika, plaća se dodatnih 161.000,00 kuna iz
Proračuna Grada Pazina, svake godine, a ove godine i dvostruko više, jer se plaća i iznos iz 2017.
godine. Misao ostavlja na razmišljanje.
Vijećnik Boris Demark, daje osvrt na financiranje projekata od strane Istarske županije, s
ciljem da ne želi da se daje slika prema javnosti da Istarska županija ne financira Grada Pazin. Ističe,
kako se uz financijsku pomoć Istarske županije u Pazinski Kaštel uložena značajna sredstva.
Objašnjava kako se tim sredstvima obnovilo krovište Kaštela kao i unutarnje i vanjske fasade.
Istovremeno je Ministarstvo kulture, u značajnoj mjeri participiralo u tom projektu. Ističe kako je više
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od 4 mil kuna uloženo u obnovu najznačajnih spomenika kulture u Gradu Pazinu. Iskazuje zabrinutost
oko pada novčanih sredstava kojih je, evidentno bilo u iznosu od cca 100.000,00 kuna kojima se
raspolagalo u periodu od 2004. godine, kroz narednih 10-tak godina. Ako su se potpore od strane
Istarske županije svele na iznos od cca 30.000,00 kuna, smatra kako možda nisu prijavljeni dovoljno
dobri projekti, ili je možda Istarska županija odlučila financijska sredstva preusmjeriti na ostale
gradove.
Vijećnik Dean Velenderić, postavlja pitanje u vezi nerazvrstanih cesta, te napominje kako je
uočio da na cesti prema Mostu Dušan, postoji velika rupa na koju smatra izuzetno opasnom. Na djelu
prometnicu uočeno je propadanje terena, te upozorava kako je ta dionica izrazito opasna. Apelira
nadležnima na pronalazak hitnog makar, privremenog rješenja.
Pročelnica Maja Stranić Grah, nadovezuje se problematiku predviđenih sredstava za stavku
Nerazvrstanih cesta. Predlaže da se problematika sagleda sa prihodovne strane, te se slaže da su
programi skromni i mali, i da su potrebe veće od mogućnosti. Napominje kako od prihoda komunalne
naknade, komunalnih doprinosa Grad Pazin raspolaže sa iznosom od 8.200.000,00 kuna godišnje. Oko
cca 2.000.000,00 kuna bilježi se prihod od nefinancijske imovine. Zaključno Grad Pazin raspolaže sa
prihodima od cca 10.000.000,00 kuna. Sa tim iznosom podmiruju se sve potrebe i zahtjevi na područje
koje je veliko. Ističe kako je program održavanja iznosi 4.000.000,00 kuna te troškovi električne
energije za javnu rasvjete iznose 700.000,00 kuna. Ukazuje da je time potrošeno pola budžeta. Ostane
5.000.000,00 kuna, s kojima treba podmiriti potrebe za sanciju cesta, javne rasvijete i sve ostale
probleme. Slaže se da je bilo puno bolje dok su nerazvrstane ceste spadale u ingerenciju održavanja
Županijske uprave za ceste, jer kako navodi oni su raspolagali sa puno većim prihodima koje su
ubilarali na području cijele županije. Grad Pazin trenutno održava 220 kilometara nerazvrstanih cesta,
a za njih dobiva 3.900.00,00 kuna iz Županijske uprave za ceste i 1.000.000,00 kuna koji se izdvajuaju
iz prihoda komunalnih doprinosa i naknade. Zaključuje, kako sa tim iznosima, nažalost nije moguće
zadovoljiti sve potrebe, ali da prihoda drugih nema. Pokušava se i prijavljivanjem na EU fondove, ili
priključivanje sa ostalim investitorima kako je pročelnik Kliman ranije objašnjavao, da se paralelno sa
drugima izvode naši radovi.
Pročelnik Kliman napominje kako ukoliko postoji još neko pitanje koje nije dovoljno
objašnjeno da se isto upiti, te će se proslijediti stručnjacima iz područja na koje se pitanje odnosi.
Pitanje javne rasvijete, slaže se da je problem, ali da se radi na tome da sva sela i zaseoci dobiju javnu
rasvijetu. Što se tiče nerazvrstanih cesta, ističe da se kreće sa investicijama.
Gradonačelnik Krulčić, podsjeća na projekte koji su ušli u proračun a nisu bili planirani. Pri
tome misli na Pazinsku „Citadellu“ u starogradskoj jezgri, koja je od Ministarstva kulture dobila
100.000,00 kuna, također započelo se sanacijom zgrade Rapicio pred 3-4 godine. Ove godine sanirati
će se i Linardski turnić, a na području Lindara pronađeni su i arheološki ostaci zidina. Dalje navodi
kako je Istarska županija u dijelu kulture, prilikom prijave natječaja postoji rubrika u kojoj se
ispunjava koliki je udio koji financira Grad a koliko Istarska županija. Neki projekti dobiju odbijenicu,
ali neki projekti prođu zahvaljujući – upornosti. Kuća Rapicio prijavljivana je bezuspješno 8 godina na
natječaj, dok napokon se nije ostvarila financijska potpora. Također, ističe da je od Ministarstva
kulture i Istarske županije donirano Gradu Pazinu 1.000.000,00 kuna, 2016. godine bespovratnih
sredstva. Nadovezuje se i na projekt KulTourSpirit, vrijednosti 7 mil kuna, za kulturnu baštinu
središnje Istre, od čega je 1 mil bio namijenjen samo za područje Grada Pazina sa ostalim sudionicima
u projektu. Ističe kako se ovdje radi o projektima koje je Grad Pazin napisao i za koje su ostvarena
bespovratna sredstva. Što se tiče nerazvrstanih cesta, ističe kako su Zakonom morali preuzeti 100tinjak kilometara nerazvrstanih županijskih cesta, sredstva se dodjeljuju iz županijskog proračuna na
način udio kilometara na području Grada Pazina županijskih cesta, u odnosu na cijelu Istarsku
županiju. Županijska sredstva koja dobivaju od Županijske uprave za ceste nisu se mijenjala u
posljednjih 10 godina. Rasterećuje se gospodarstvo sa parafiskalnim nametima, a sve ide na uštrub
jedinica lokolne samouprave. Dok se PDV podiže iz godine u godinu, ali nije prihod JLS niti
regionalne samouprave. U konačnici je cesta D77 ušla u sustav državnih cesta, te je Grad Pazin
preuzeo je izradu geodetske situacije za 2 km ceste, te se planira 2020. godine krenuti u
rekonstrukciju. Također navodi i raskrižje D74, naselje Štefanije Ravnić, gdje je Grad Pazin pripremio
kompletnu projektnu dokumentaciju te riješio sve imovisnke-pravne odnose, te su Hrvatske ceste ove
godine planirale rekonstrukciju u 2019. godini. Navodi kako ti projekti se ne vide u proračunu ali da
će biti izgrađeni. Također skreće pažnju na naselje Bravari, koji su dobili kanalizaciju uz to se,
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paralelno radilo na rekonstrukciji ceste od Bravari do Kašćerge. U Zarečju također napravljena je prva
faza kanalizacije, te je rekonstruirana prometnica kroz naselje. Trviž je sav asfaltiran te su postavljenje
sve cijevi za svu javnu rasvjetu, a postavljen je i nogostup. U Proračunu je bilo oko 1.200.000,00 kuna
cca. Linadar će biti sav asfaltiran kroz nekoliko dana, također imati će predinfrastukturu za javnu
rasvjetu i kompletnu instalaciju za širokopojasni Internet za optiku u skaldu sa projektom RUNE, s
kojima je potpisan 2018. godine Ugovor. Dogovoreno je da će se na području Pazinštine ( bez općine
Tinjan), pokrenuti izgradnja infrastrukture za pokriće široko pojsanim internetom. Time bi se
omogućilo da 80% područja bude pokriveno širokopojasnim internetom . Ovaj projekt financira se iz
sredstava Grada Pazina, a RH nije raspisala natječaj za zone gdje ne postoji interes za razvoj
širokopojasne mreže. Navodi da su spomenuti projekti samo neki koji se možda ne vide direktno u
Proračunu Grada Pazina, ali u biti se osigurava puno bolja kvaliteta i komunalna i ostala kvaliteta
životra na području Gada Pazin.
Što se tiče separatora mješovite kanalizacije, napominje kako je prije 15-tak godina svaka veća
kiša prouzročila poplavu dijela grada. Grad Pazin je svoju oborinsku vodu usmjerio na nekoliko
pravaca, a sve završava u Pazinskom potoku.A da bi tamo završilo mora postajati separator. Naglašava
kako komunalno poduzeće upravlja separatorom. Svaka veća količina vode kod Prilaza pazinskog
Kaštela, dolazi do izlijevanja oborinskih voda, jer je sustav koji je usmijeren prema pročistaču
preuzak.Na tom mjestu ulazi u mješani sustav, da bi se to izbijeglo vodu treba odvojiti i kroz separator
pusti u Pazinski potok, kamo odlazi i sva oborinska voda sa područja Grada Pazina. Navodi kako će
upit za tehničke detalje oko separatora, dostaviti komunalnom poduzeću Usluga odovodnja d.o.o. Na
Gradu Pazinu je da na Zahtjev Usluge odvodnje d.o.o., ugradimo u proračun, a Usluga odovodnja
d.o.o. je dužna nakon toga pripremiti projektnu dokumntaciju i tender, te sa ovlaštenim izvođačem
radova izvesti radove. Spremni su odgovoriti vijećnicima u pisanom obliku, što je separator, kako
funkcionira i što se njime u komunalnom pogledu postiže. Vijećnicui se slažu.
Nakon što je tema iscrpljena, Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje
prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
PRVE (I.) IZMJENE PRORAČUNA
Grada Pazina za 2019. godinu
- Prilog 8.
Ad-10. a)
Odbor za kulturu Gradskog vijeća Grada Pazina na sjednici održanoj 12. ožujka 2019. godine
razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2019.
godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba
Grada Pazina za 2019. godinu u području kulture.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2019. godinu
Prilog. 9 a).
Ad-10. b)
Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina na sjednici održanoj 12. ožujka
2019. godine razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019.
godinu u području socijalne skrbi i zdravstva, te predlaže Vijeću da istog prihvati.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba
Grada Pazina za 2019. godinu u području socijalne skrbi i zdravstva;
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
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PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pazina za 2019. godinu
- Prilog 9 b).
Ad-11.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada
Pazina na sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa
građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za
2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja
komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019.
godinu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture i građevina
za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu
- Prilog 10.
Ad – 12.
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2019.
godinu.
Predsjednik Vijeća poziva prisutne vijećnike da postave pitanja.
Vijećnik Boris Demark, ističe da su po njegovom mišljenu problematična točka 8., na stranici
obrazloženja 5 i 6. Problematika se odnosi na financiranje sustava Civilne zaštite, te se odnosi na
točku 5. Zavod za hitnu medicinu, na projekcije za 2020. godnu te primjećuje da se Proračun uvećava
za 100.000,00 kuna te vjeruje da je riječ o planiranom projektu. Vijećnika zanima koji će biti udio
Grada Pazina u donosu na neka druga sredstva koja bi se uložila za razvoj Hitne medicine. Također,
navodi spornu točku 7. Aktivnosti i oprema civilne zaštite. Navodi kako se u nekoliko navrata
raspravljala ova točka, te napominje da u segementu zaštite i spašavanja materijalnih dobara i
stanovništva, smatra da je planiranih 20.000,00 kuna koje koriste Civilne zaštite nedostatan iznos.
Smatra kako je oprema civilne zaštite neadekvatna, što zahtijeva plan aktivnosti, opremanja
najnužnijom opremom. Upozorava na hipotetsku situaciju, elementarne nepogode većih razmjera,
navodi da želi biti spreman na takvu situaciju ukoliko se dogodi.
Vijećnik Valter Milohanić, postavlja pitanje koliki je broj ispravnih gas maski koje posjeduje
Civilna zaštita?
Edi Ćus, Viši stručni suradnik za gospodarstvo pri Upravnom odjelu za gospodarstvo,
financije i proračun u Gradu Pazinu, odgovara na pitanje vijećnika Borisa Demarka, oko dijela pitanja
u vezi financisjkih sredstava. Objašnjava kako su sredstva direktno vezana za mogućnosti koje
Proračun Grada Pazina ima, u periodu od 2019. do 2021. godine ne predviđaju se sredstva za nabavku
nove opreme. Oprema koju koristi Civilna zaštita je u ingerenciji stožera Civilne zaštite, i napominje
kako su sredstva skromna. S obzirom na dosadašnje stanje, iz Civilne zaštite ne smatraju da je
potrebno ulaganje dodatnih financijskih sredstava u opremu koja se ne bi koristila. Objašnjava da
oprema koja postoji je u skladištu, od 2000. godine, i vjeruje da nije u potpunosti upotrebljiva. Grad
Pazin ne kontrolira kvalitetu opreme, tako da točan podatak u kojoj mjeri se ista može koristiti ne
posjeduje, ali može zatražiti točan podatak. Vezano za financijski dio vezan za Hitnu pomoć,
objašnjava kako se radi o nabavi opreme koja će se nabaviti u 2020. godini, ali točne specifikacije
nema, ali ukoliko vijećnici traže specifikaciju može je zatražiti.
Nakon što je tema iscrpljena, Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2019. godinu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ usvaja
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GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite
na području Grada Pazina za 2019. godinu
- Prilog 11.
Ad – 13.
Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, Predsjednik vijeća daje na glasovanje Izvještaj o stanju sustava
civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ usvaja
IZVJEŠTAJ
O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU GRADA PAZINA ZA 2018. GODINU

- Prilog: 12.
Ad-14.
Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 4. ožujka 2019. razmatrala je prijedlog
Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina, te predlaže Vijeću
da se u Savjet imenuju: 1. Nevija Srdoč, predstavnica Grada Pazina, 2. Jelinčić Pavita, predstavnica
Centra za socijalnu skrb Pazin, 3. Rigo Slavica, predstavnica Istarskih domova zdravlja, Ispostave
Pazin, 4. Stojanović Aleksandar, predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, 5. TroštLanča Gordana, predstavnik Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, 6. Močibob Barbara, predstavnica
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, 7. Sloković Jasna, predstavnica Gimnazije i strukovne škole
Jurja Dobrile Pazin, 8. Ujčić Dorijana, predstavnica Pazinskog kolegija – klasične gimnazije Pazin, 9.
Krbavac Žulić Marijana, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Pazin, 10. Črnja Damir,
predstavnik Udruge umirovljenika pazinštine, 11. Monas Mirjana, predstavnica Sindikata
umirovljenika Hrvatske, Podružnice Pazin, 12. Ljuština Neva, predstavnica Društva Naša djeca Pazin,
13. Radoš Matijašić Klarita, predstavnica Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju Hoću-Mogu
Pazin , 14. Bravar Giuliano, predstavnik Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin, 15. Milotić
Marija, predstavnica Caritasa Porečko – Pulske biskupije, 16. Rabar Patrick, predstavnik Zajednice
sportskih udruga Grada Pazina, i 17. Menger Valentina, predstavnica Centra za mlade Alarm Pazin.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Boris Demark, sugerira da, s obzirom na dostavljeni popis, da se ubuduće napiše ime
pa prezime kandidata.
Predsjednik Vijeća prihvaća prijedlog vijećnika Demarka, te daje na glasanje Prijedlog
Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina prema prijedlogu
Komisije.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina
- Prilog 13.
Ad-15.
Predsjednik Vijeća konstatira da je na temelju članka 13.Odluke o osnivanju Savjeta Mladih
Grada Pazina Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća dostavila Vijeću Izvještaj o provjeri
formalnih uvjeta i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.
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Poziva predsjednika Komisije da pročita dostavljeni izvještaj.
Valter Žgrablić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, podnosi Izvještaj Komisije.
Temeljem članka 13. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina, (SN br.23/14) , Komisija za
izbor i imenovanja podnosi Izvještaj u sastavu: Valter Žgrablić, predsjednik, Željko Legović, član i
Mate Jurić, član razmatrala je pristigle prijedloge za izbor članova Gradskog savjeta maldih Grada
Pazina i nakon što je utvrdila da su pristigli pririjedlozi predlagatelja pravovaljani prihvatila je i
utvrdila
Popis važećih kandidatura za izbor članova
i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina
1 . Predlagatelj: UDRUGA „ALBUS“ PAZIN
Datum zaprimanja prijedloga: 31.01.2019.
Kandidat za člana: NIKOLA ARDALIĆ, (rođen 10.11.1991.), s prebivalištem u Pazinu,
Kandidat za zamjenika člana: KARLA PILAT, (rođena 23.11.1998.), s prebivalištem u Pazinu,
2. Predlagatelj: CENTAR ZA MLADE ALARM PAZIN
Datum zaprimanja prijedloga: 31.01.2019.
Kandidat za člana: MARIJO IVANKOVIĆ, (rođen 13.01.1993.), s prebivalištem u Zarečju,
Kandidat za zamjenika člana: ŽELJKA NEFAT, (rođena 16.05.1998.), s prebivalištem u Bermu,
3. Predlagatelj: CENTAR ZA MLADE ALARM PAZIN
Datum zaprimanja prijedloga: 31.01.2019.
Kandidat za člana: LUCIJA JEDREJČIĆ, (rođena 30.06.1995.), s prebivalištem u Pazinu,
Kandidat za zamjenika člana: ELENA STRANIĆ, (rođena 30.04.1993.), s prebivalištem u Pazinu,
4 . Predlagatelj: DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ PAZIN
Datum zaprimanja prijedloga: 31.01.2019.
Kandidat za člana: NEVA LJUŠTINA, (rođena 15.11.1991.), s prebivalištem u Pazinu,
Kandidat za zamjenika člana: VALENTINA RABAR, (rođena 9.01.1992.), s prebivalištem u Rusijani,
5 . Predlagatelj: GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN
Datum zaprimanja prijedloga: 31.01.2019.
Kandidat za člana: LUCIJA ZIDARIĆ, (rođena 18.04.2002.), s prebivalištem u Pazinu,
Kandidat za zamjenika člana: LUKA BURSAĆ, (rođen 02.02.2002.), s prebivalištem u Pazinu,
Komisija je izradila i Glasački listić za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Grada Pazina.
Kako su se osigurali uvjeti za izbor članova Savjeta mladih, Komisija predslaže da Gradsko
vijeće na sjednici 14. ožujka 2019. godine provede izborni postupak.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Obzirom da se nitko ne javlja za raspravu po podnesenom Izvještaju, predsjednik Vijeća
konstatira da se na Popisu važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
nalaze sljedeći kandidati, navedeni po abecednom redu:
1. Kandidat za člana: NIKOLA ARDALIĆ,
Kandidat za zamjenika člana: KARLA PILAT,
2. Kandidat za člana: MARIJO IVANKOVIĆ
Kandidat za zamjenika člana: ŽELJKA NEFAT
3. Kandidat za člana: LUCIJA JEDREJČIĆ,
Kandidat za zamjenika člana: ELENA STRANIĆ,
4. Kandidat za člana: NEVA LJUŠTINA,
Kandidat za zamjenika člana: VALENTINA RABAR,
5. Kandidat za člana: LUCIJA ZIDARIĆ,
Kandidat za zamjenika člana: LUKA BURSAĆ
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Prema članku 15. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pazina imena kandidata koji su
predloženi unose se u glasački listić abecednim redom prezimena kandidata, a uz svakog kandidata
navodi se ime i prezime zamjenika kandidata. Glasuje se tako da se na glasačkom listiću zaokruži
redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata za kojeg se glasuje. Važeći je glasački listić na kojem
su zaokruženi brojevi ispred prezimena najviše pet kandidata. Za članove Savjeta mladih izabrani su
kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 5. na rang listi dobivenih glasova. Člankom 119.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina, propisano je da vijećnik može glasovati samo jednim
glasačkim listićem i to osobno.
Prema članku 16. Odluke o osnovanju Savjeta mladih Grada Pazina, a u slučaju da nakon
tajnog glasovanja nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem
glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između
onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se
ponavlja na istoj sjednici dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.
Člankom 118. Stavkom 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pazina propisano je da
tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik Vijeća, a pomažu mu dva (2) vijećnika koje na prijedlog
predsjednika Vijeća odredi Vijeće, pri čemu se vodi računa da oba vijećnika ne budu iz iste stranke.
Predsjednik Vijeća za pomoćnike predlaže Deana Velenderića i Ivicu Frankovića te otvara
raspravu.
Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog o imenovanju
pomoćnika za provedbu glasovanja.
Od 15 nazočnih vijećnika,Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi:
Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju imena pomoćnika predsjednika za provedbu tajnog glasovanja za izbor
članova Savjeta mladih Grada Pazina
Pomoćnicima predsjednika za provedbu tajnog glasovanja za izbor članova Savjeta mladih
određuju se Dean Velenderić i Ivica Franković.
Zatim predsjednik Vijeća konstatira da je primljeno 16 glasačkih listića, od čega jedan za
glasačku kutiju, te da su se stekli uvijeti da se može pristupiti glasovanju.
Vijeće u 19:40 sati pristupa tajnom glasovanju.
Nakon provedenog tajnog glasovanja, predsjednik Vijeća određuje pauzu kako bi se prebrojilo
glasove i utvrdilo rezultate.
Nakon utvrđivanja rezultata glasovanja, Vijeće nastavlja s radom u 19:50 sati.
Od 15 vijećnika, sjednici prisustvuje svih 15 vijećnika.
Zoran Sloković nakon prebrojavanja glasova a u skaldu s člankom 120. Pravilnika Gradskog
vijeća i zapisnika o provedbi tajnog glasovanja, konstatira da su utvrđeni rezultati glasovanja na
osnovi predanih glasačkih listića te se obajvljuju sljedeći:
REZULTATI GLASOVANJA
1 . Kandidat za člana:
2 . Kandidat za člana:
3 . Kandidat za člana:
4 . Kandidat za člana:
5 . Kandidat za člana:

NIKOLA ARDALIĆ, dobio je 14 glasova.
MARIJO IVANKOVIĆ, dobio je 15 glasova.
LUCIJA JEDREJČIĆ, dobila je 14 glasova.
NEVA LJUŠTINA,dobila je 14 glasova.
LUCIJA ZIDARIĆ,dobila je 14 glasova.

Od ukupnog broja nazočnih članova Vijeća, svih 15 članova Vijeća primilo je glasačke listiće.
Ukupno je glasovalo 15 članova Vijeća.
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Nije bilo nevažećih listića.
Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve sporne okolnosti koje bi trebalo unijeti u ovaj
Zapisnik.
Prisutni nemaju primjedbi na postupak provedbe izbora.
Sljedom navedenog, utvrđuje se da su s Popisa važećih kandidata zaizbor članova i zamjenika
članova Savjeta mladih Grada Pazina na izborimma održanim 14. ožujka 2019.godine u
SAVJET MLADIH GRADA PAZINA
izabrani

1. Kandidat za člana: NIKOLA ARDALIĆ,
Kandidat za zamjenika člana: KARLA PILAT,
2. Kandidat za člana: MARIJO IVANKOVIĆ
Kandidat za zamjenika člana: ŽELJKA NEFAT
3. Kandidat za člana: LUCIJA JEDREJČIĆ,
Kandidat za zamjenika člana: ELENA STRANIĆ,
4. Kandidat za člana: NEVA LJUŠTINA,
Kandidat za zamjenika člana: VALENTINA RABAR,
5. Kandidat za člana: LUCIJA ZIDARIĆ,
Kandidat za zamjenika člana: LUKA BURSAĆ
Predsjednik vijeća, zatvara točku 15. Dnevnog reda.
- Prilog: 14.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 20,10 sati.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2163/01-03-01-19-2
Pazin, 14. ožujka 2019.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.
Zapisnik vodila
Dejzi Miljavac, v.r.
Napomena: Sjednica Gradskog vijeća snimljena je na DVD-u (audio i video) koji se čuva u Uredu Grada.
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