
Z A P I S N I K 

 

23. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 14. svibnja 2019. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,00 sati. 

Prisutni vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić, Danijel 

Lušić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Ivica Franković i Anamarija Kurelić 

– HDZ; Boris Demark i Dean Velenderić – SDP i Valter Milohanić - LISTA GRUPE BIRAČA (u rad 

sjednice uključio se naknadno). 

Odsutni vijećnici (opravdano): Željko Legović - – HDZ; Suzana Jašić – SDP i Marko Breščić 

IDS-HSU-HNS. 

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, Zdenka Turkalj – Čohilj 

ravnateljica i Kristina Pamić, voditeljica računovodstva Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, 

Vesna Rusijan, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Eliza Štoković, načelnica Policijske 

postaje Pazin, Dragan Šipraka, direktor Usluga odvodnja d.o.o. Pazin, Patrik Rabar, tajnik Zajednice 

sportskih druga Grada Pazina, Željko Farkaš, predsjednik Komisije za priznanja i nagrade Grada 

Pazina, Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Neva Ljuština, predsjednica 

Savjeta mladih Grada Pazina, Željka Nefat i Mario Ivanković, članovi Savjeta mladih Grada Pazina, 

Anton Finderle, Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje pri Upravnom odjelu za samoupravu, 

upravu i društvene djelatnosti, Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad 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 11, što znači da postoji 

potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, otvara rad sjednice i upućuje čestitke Toniu Erdfeldu 

koji je na proteklim izborima za nacionalne manjine ponovno izabran za predstavnika talijanske 

nacionalne manjine za Grad Pazin. 

Zatim predsjednik Vijeća otvara raspravu po predloženom dnevnom redu. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje predloženi dnevni red. 

Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ utvrđuje 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika;  

3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2018. godinu; 

4. Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga  

Grada Pazina za 2018. godinu; 

5. Godišnji izvještaj o financijskim poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin  

za 2018. godinu; 

6. Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 

za 2018. godinu; 

7. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2018. godini; 

8. Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu; 

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dnevnog centra 

za rehabilitaciju Veruda – Pula; 

10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu; 

11. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2018. godini; 

12. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom  za 

Grad Pazin u 2018. godini; 

13. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad 

Pazin u 2018. godini; 
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14. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

Grad Pazin u 2018. godini; 

15. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje; 

16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu; 

17. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2018. godinu; 

18. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina. 

 

 

Ad – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 22. sjednice Gradskog vijeća od 17. 

travnja 2019. godine. 

Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 22. 

sjednice Gradskog vijeća od 17. travnja 2019. godine.  

- Prilog: 1. 

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika.  

Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika: 

Ivica Franković - čišćenje i spaljivanje raslinja uz željezničku prugu Pazin-Pula kod stajališta 

Heki. 

Suzana Jašić - zbrinjavanje napuštenih životinja na području Grada Pazina; uređenje zelene 

površine za igru u ulicu Saše Šantela; devastiranje Zarečkog krova i okolice. 

 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

 Hani Glavinić u ime vijećnika Marka Breščića koji iz službenih razloga nije nazočan ovoj 

sjednici, postavlja pitanje kako slijedi (citirano): 

 „Uvodno: 

Unatoč najavama i dobivanim informacijama, radovi na izgradnji kanala s ciljem uspostave protoka 

bujice Dražej na predjelu Lakota nisu dovršeni posljedica čega je zamućenost nizvodnih dijelova 

bujice i vodotoka Pazinčice za vrijeme obilnijih kiša. 

 Pitanje: 

 Možemo li dobiti precizan rok dovršetka radova izgradnje kanala?“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

 

 Valter Žgrablić (citirano): 

„Pitanja upućujem pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo gospodinu Elvisu Klimanu.) 

 Uvodno: 

Svjedoci smo sve većeg intenziteta radova na izgradnji punog profila Istarskog ipsilona na 

dionici Pazin - tunel Učka, faze 281. 

U sklopu izvođenja radova na dionici Rogovići - Ivoli prometuje se teškim vozilima po 

nerazvrstanim cestama kojima upravlja Grad Pazin, a koje nemaju tehničke karakteristike za takva 

opterećenja. Isto tako na nekoliko mjesta (npr. Stancija Mrak — Mečari) uspostavljena je privremena 

regulacija prometa, a na više mjesta je došlo i do nanošenja blata i pijeska sa gradilišta na lokalne 

ceste.  

Pitanja:  

1. Da li je Grad Pazin: 

a) Odobrio uporabu cesta kojima upravlja na način kojemu svjedočimo? 

b) Izdao sva potrebna odobrenja ili suglasnosti za uspostavljanje privremenih regulacija 

prometa? 

c) Poduzeo mjere za predstojeće značajno povećanje prometa na prometnici kroz Novo 

naselje, Stari Pazin, kuda se očekuje značajno povećanje prometa zbog pristupa dijelu gradilišta? 
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2. Da li je Grad Pazin poduzeo mjere u dogovoru s Hrvatskim cestama radi sanacije barem 

udarnih rupa na drzavnoj cesti D-77? 

 Obrazloženje: 

 Svjedoci smo pojavljivanju sve većih rupa i propadanja dijelova ceste na navedenoj državnoj 

cesti D-77, radi čega vlasnici vozila pored svih nameta imaju i povećanje troškova održavanja vozila.“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

 

U 18:05 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 

 

 Boris Demark (citirano): 

 „Pitanje za pročelnicu Upravnog odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 

 Što je u proteklih godinu dana učinjeno kako bi se prostor odmarališta Špadići priveo namjeni 

i stavio u funkciju? 

 Obrazloženje: 

 Špadići već decenijama predstavljaju sinonim za organizirano ljetovanje djece, polaznika 

Osnovne škole u obližnjem Poreču. Nakon decenija uspješno realiziranih programa organiziranog 

ljetovanja prošle smo godine svjedočili prekidu kontinuiteta ovog izuzetno značajnog, a za naše 

sugrađane slabijeg imovnog stanja vjerojatno i jedinog mogućeg oblika ljetovanja za njihovu djecu. 

Na taj način velik broj djece ostao je bez kvalitetno osmišljenog i realiziranog programa u ljetnim 

mjesecima kroz koji su brojne generacije Pazinjana stjecale osnove plivačkog umijeća, a za velik broj 

naših mladih sugrađana i program koji se po završetku nastave sa nestrpljenjem iščekivao. 

 Odgovor se traži u pisanom obliku i roku utvrđenom člankom 84. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Pazina.“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 

 

 Valter Milohanić nadovezuje se na pitanje vijećnika Žgrablića, obzirom da je vijećnik već 

postavio pitanje, pa pita da li postoji ugovor o sanaciji cesta nakon izvođenja radova na Ipsilonu, 

odnosno da li je dogovoreno da se saniraju rupe i druga oštećenja koja nastaju na cesti zbog učestalog 

prometovanja kamiona?  

  

 Elvis Kliman po pitanju Lakote (Hani Glavinić) odgovara kako je nužno reći da nažalost Grad 

Pazin može vrlo malo utjecati na dinamiku izvođenja radova. Radi se o zahvatu izvođenja interventnih 

radova i sudionici izvođenja radova su Hrvatske vode koje se pojavljuju kao investitor i kao nadzor, a 

izvođač je Vodogradnja Buzet d.o.o. . Nužno je napomenuti da je od strane vodoprivredne inspekcije, 

trgovačkom društvu Usluga d.o.o. naložen određeni monitoring koji se u bitnom sastoji od toga da 

poduzima preventivne radnje u vezi zbrinjavanja otpada sa odlagališta. Kada je riječ o roku, vrlo je 

nezahvalno o tome govoriti jer se već nekoliko puta iznosilo i prenosilo informacije koje se nisu 

obistinile, zbog raznih okolnosti. Trenutno je stanje takvo da se radi jedan naknadno projektirani vodo-

tehnički objekt. Riječ je o djelu kanala dužine 21 metar koji je naknadno projektiran a nakon što je 

kanal oštećen uslijed vodenog vala početkom ožujka, rok potreban za dovršetak tih radova je 15 radnih 

dana. Navodi, kako samo prenosi informacije Hrvatskih voda. 

 Što se tiče pitanja u vezi ceste D-77 i nastalih rupa (Valter Žgrablić), navodi kako se radi o 

cesti koja je u nadležnosti Hrvatskih cesta, tako da će pitanje biti proslijeđeno njima a i Istarskim 

cestama kao nositelju održavanja,  uz apel da se pristupi sanaciji ceste. 

 Odgovor je prilično kompleksan po pitanju međusobnih prava i odnosa u vezi izgradnje punog 

profila Istarskog ipsilona (Valter Žgrablić i Valter Milohanić). Od izvoditelja radova zatražilo se da 

podnese zahtjev za odobrenje prekomjernog opterećenja ceste. Sada su u tijeku intenzivne aktivnosti u 

svrhu ishođenja i pribavljanja potrebne dokumentacije s ciljem uređenja pravnog posla, odnosno da se 

urede međusobna prava i obveze u svrhu osiguranja plaćanja naknada za prekomjerno opterećenje 

ceste, odnosno za rekonstrukciju tih cesta uopće. U cijeli proces aktivno je uključena i Bina Istra. 

Zaključno sa 25. svibnjem trebao bi biti sklopljen sporazum i izdano novo rješenje, gdje će biti 

regulirana sva prava i obveze za rekonstrukciju tih cesta. Iz toga proizlazi naša obveza koja je 

propisana člankom  49 Zakon o cestama.  
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 Što se tiče suglasnosti za privremenu regulaciju prometa, dobivena su dva zahtjeva. Jedan je 

za Stanciju Mrak zbog izvođenja radova na nadvožnjaku „Foškići“, a drugi je za privremenu 

regulaciju prometa koja se odnosi na devijaciju ispod nadvožnjaka „Mečari“. Privremena regulacija 

prometa biti će i na Novom naselju, jer se na tom prostoru očekuju intenzivne aktivnosti zbog početka 

radova na izgradnji nadvožnjaka. Zbog navedenog, za to se naselje pristupilo izvedbi prometnog 

elaborata, koji se sastoji od tehničkih i organizacijskih detalja. 

 

 Nevija Srdoč na pitanje o odmaralištu Špadići (Boris Demark) odgovara kako su Špadići 

mnogobrojnim generacijama ostali u jako lijepom sjećanju, no nalaz tvrtke Učka-konzalting d.o.o. 

pokazao je da je to što se godinama nije ulagalo u objekat dovelo do toga da isti više nije siguran za 

boravak djece. Nalaz tvrtke glasi (citirano): “trenutno stanje, ne samo međukatne konstrukcije, nego 

čitave građevine, ne zadovoljava zahtjevima kvalitetnog i naglasila bih sigurnog boravka u objektu.” 

U proteklih godinu dana napravljeno je jako puno, napravljen je Glavni projekt i još treba riješiti dio 

oko parcelacije. Podsjeća kako Špadići nisu samo u vlasništvu Grada Pazina, već i u vlasništvu općina 

Pazinštine. Ističe kako je ta tema bila na koordinaciji i da zadnja procjena ulaganja na osnovu Glavnog 

projekta iznosi 3 milijuna kuna, kojih za sada nema u Proračunu ali intenzivno se razmišlja o 

svakojakim opcijama (možda da se dio proda). Škola je godinama obavještavala o problemu Špadića. 

Naglašava kako je sigurnost boravka djece u Špadićima trenutno ugrožena, te da će se truditi da se što 

prije nađe način kako bi nove generacije mogle ljetovati u tom odmaralištu. 

 

Predsjednik Vijeća konstatira da će se pisanim putem odgovoriti na ona pitanja za koja je to 

zatraženo te zaključuje raspravu. 

- Prilog: 2. 

 

Ad – 3. 

Informaciju o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2018. godinu obrazlaže Eliza 

Štoković (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Navodi da je stanje sigurnosti u Gradu Pazinu u 2018. godini, u odnosu na prošlogodišnje 

usporedno razdoblje, obilježeno smanjenjem broja kaznenih dijela, povećanjem broja prekršaja protiv 

javnog reda i mira, smanjenjem broja prekršaja iz ostalih zakona, smanjenjem broja prometnih nesreća 

i smanjenjem broja požara.  

 Sto se tiče kriminaliteta, u promatranom razdoblju evidentirano je 59 kaznenih dijela, što 

predstavlja smanjenje u odnosu na prošlu godinu. Struktura kaznenih djela je slijedeća: opći 

kriminalitet – 33 djela; gospodarski kriminalitet – 1 djelo; organizirani kriminal – 1 djelo, zlouporaba 

opojnih droga – 3 djela i maloljetnički kriminalitet odnosno kazneno-pravne zaštite djece i 

maloljetnika - 21 djelo. 

 U promatranom razdoblju evidentirano je 27 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, 69 

prekršaja iz ostalih zakona, 50 prometnih nesreća (smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 13 

nesreća), 5 požara (smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kada ih je bilo 24) i 1559 prekršaja iz 

oblasti prometa ( smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kada ih je bilo 1590). 

 Temeljem iznijetog, procjenjuje se da je stanje sigurnosti na području Grada Pazina u 2018. 

godini bilo zadovoljavajuće.  

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Boris Demark moli načelnicu Štoković dodatno pojašnjenje vezano za 13 kaznenih djela 

povrede prava djeteta, obzirom da su ta djela u porastu u odnosu na prethodnu godinu a svi smo 

posebno osjetljivi na djecu i na povredu njihovih prava. Zanima ga da li je možda riječ o nekoj ciljanoj 

akciji ili je možda riječ o nekom segmentu koji se veže uz obiteljski Zakon? 

 

 Eliza Štoković odgovara da se navedena kaznena djela isključivo odnose na kaznena djela 

nasilja u obitelji. To znači, da bez obzira  da li su djeca prisutna ili ne, kaznena djela nasilja u obitelji 

su kroz Kazneni zakon kategorizirana kao kaznena djela na štetu maloljetnika. 

 

 Predsjednik Vijeća zahvaljuje se Policijskoj postaji Pazin uz konstataciju da se smanjuje broj 

prekršaja, što znači da se dobro radi. 
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 Zatim predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Informaciju o stanju 

sigurnosti na području Grada Pazina za 2018. godinu 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2018. godinu Broj: 

511-08-26/1-9/1-12/18 od 18. siječnja 2019., uz konstataciju da je stanje sigurnosti na području 

Grada Pazina zadovoljavajuće. 

- Prilog: 3. 

 

Ad – 4.  

Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada 

Pazina za 2018. godinu obrazlaže Patrik Rabar (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Ističe da Zajednica broji 35 udruga i klubova u 20 različitih sportova, da ima 1890 članova, od 

čega je 1639 aktivnih a 646 članova je mlađe od 18 godina. U Zajednici djeluju 72 trenera od čega je 

njih 46 licenciranih. 

Zatim govori o najvažnijim rezultatima postignutim u 2018. godini u ekipnim kategorijama i 

pojedinačno. 

Navodi kako Zajednica svake organizira razne manifestacije (ili je suorganizator) pa je tako u 

veljači održano proglašenje sportaša za prethodnu godinu, u svibnju je uz suorganizaciju Vrtića 

održana Dječja olimpijada, za Dan Grada, RIM i za Rujanske svečanosti organizirano je niz turnira i 

svečanosti. Ističe međunarodnu organizaciju turnira u boćanju Petoboj nacija gdje su sudjelovale 

reprezentacije Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH i Crne Gore. Krajem godine organizirana je 

Malonogometna Zimska liga. 

Od projekata ističe dva najvažnija i to projekt prijavljen putem Programa aktivne zajednice 

Hrvatskog olimpijskog odbora gdje je Zajednica uspjela dobaviti sanitarni kontejner, koji služi kao 

svlačionica i kao sanitarni čvor u vrijednosti od 139.475,25 kuna od čega je HOO donirao 50% 

sredstava, dok su preostala sredstava osigurana iz Proračuna Grada Pazina. Drugi važan projekt je 

Grad u pokretu kojeg je Središnji državni ured za šport sufinancirao u iznosu od 100.552,00 kuna dok 

je ostatak od 20% sufinanciran proračunskim sredstvima Grada Pazina. 

Što se tiče financijskog djela Izvještaja, navodi da prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 

1.583.003,23 kuna od čega su najviše ostvareni prihodi iz Proračuna Grada Pazina u iznosu od 

1.194.138,00 kuna. Rashodi su ostvareni u iznosu od 1.491.689,93 kune od čega je najviše utrošeno za 

sportske udruge u iznosu od 660.000,00 kuna, dok je ostatak utrošen za zajedničke potrebe u sportu i 

za projekte. Zaključuje kako je financijska godina završena pozitivno, odnosno sa viškom od 

91.313,30 kuna. 

Na kraju izlaganja daje odgovor na pitanja vijećnika Demarka sa sjednice Odbora za društvene 

djelatnosti. Na pitanje zbog čega su bila odstupanja u intelektualnim troškovima u odnosu na 2017. 

godinu odgovara kako je najveći razlog tome kupnja financijskog programa Poslovna Hrvatska i 

odlazak na tečajeve i usavršavanja. Razlog za financijska odstupanja u ostalim uslugama bio je projekt 

Grad u pokretu, projekt dobave kontejnera i organizacija manifestacije Petoboj nacija. 

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 13. svibnja 2019. razmatrao je Izvještaj o ostvarenju 

programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2018. godinu, te 

predlaže Vijeću da istog prihvati. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

  

 Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o ostvarenju 

programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2018. godinu. 

 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi 
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Z A K L J U Č A K 

  

Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih 

udruga Grada Pazina za 2018. godinu Broj: 13/2019 od travnja 2019. godine. 

- Prilog. 4. 

 

Ad – 5. 

Godišnji izvještaj o financijskim poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2018. 

godinu obrazlaže Zdenka Turkalj-Čohilj (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika 

Navodi kako su rashodi Škole pokrivani prihodima iz državnog proračuna, proračuna Grada 

Pazina i općina, proračuna Istarske Županije, vlastitih prihoda i donacija.  

U 2018. godini ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 30.981.378,00 kuna, što je za nekih 

6% manje u odnosu na planirane prihode.  

Pomoći iz državnog proračuna, pomoći općina te pomoći iz proračuna Istarske županije čine 

77% ukupnih prihoda i to u ukopnom iznosu od 23.882.102,00 kuna. Prihodi iz navedenih proračuna 

odnose se na decentralizirana sredstva te prihode iz općih prihoda i primitaka Grada Pazina i čine 11% 

ukupnih prihoda u iznosu od 3.340.286,00 kuna.  

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od roditelja za financiranje školske 

kuhinje, produženog boravka, glazbene škole i terenske nastave i cine 9% ukupnog prihoda, odnosno 

2.790.724,00 kuna. 

Ukupno ostvareni rashodi za 2018 godinu iznosili su 32.587.753,00 kuna, što je za 1 % manje 

u odnosu na planirane rashode i to: 68% rashoda ili 22.005.289,00 kuna se najvećim dijelom odnose 

na rashode za zaposlene, 21 % rashoda su materijalni rashodi i iznose 6.797.490,00 kuna a 11 % ili 

3.698. 049,00 kuna su rashodi za obnovu i sanaciju zgrada, te nabavu opreme i literature.  

 Sukladno navedenome, Škola je u promatranom razdoblju ostvarila manjak prihoda u iznosu 

od 1.606.376,00 kuna, a glavni razlog tome je što do kraja 2018. godine Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog uređenja te Ministarstvo regionalnog razvoja i fonda Europske Unije nisu uplatili planirana 

sredstva za financiranje energetske obnove zgrade područne škole Tinjan. Ističe da su planirana 

sredstva od nadležnih Ministarstava odobrena te da se uplata očekuje do kraja svibnja. 

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 13. svibnja 2019. razmatrao je Godišnji izvještaj o 

financijskim poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2018. godinu, te predlaže Vijeću 

da istog prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Dean Velenderić navodi kako mu je dio pitanja na temu o kojoj će danas raspravljati 

proslijedila kolegica Suzana Jašić  i ostali članovi Roditeljskog vijeća. 

 Dana 11.1.2019. Škola je donijela Odluku o provođenju mjera štednje. U Odluci se navodi 

kako zbog povećanih troškova grijanja, energenata, vode, komunalnih naknada, a ponajviše zbog 

povećanja troškova prijevoza učenika, Škola smanjuje materijalne troškove kroz smanjenje potrošnje 

uredskog materijala i higijenskog materijala za sanitarne čvorove, te se pozivaju roditelji da tijekom 

godine doniraju fotokopirni papir i papirnate ubruse. Mišljenja je da ovakva Odluka nije utemeljena na 

Zakonu. Naime sukladno Zakonu, troškove prijevoza učenika i materijalne rashode Škole, uključujući 

i njihovo povećanje, dužan je financirati osnivač, odnosno Grad Pazin i susjedne Općine na čijem se 

teritoriju nalaze područne škole. Povećanje troškova grijanja ili prijevoza učenika ne može bit razlog 

prebacivanja dijela materijalnih troškova Škole na „leđa“ roditelja. Smatraju da je takva Odluka 

donesena bez ikakve argumentacije, izračuna i trendova, barem ih kako kažu roditelji oni ne vide, a 

ujedno je ista nejasna, netransparentna i izaziva niz špekulacija i zabluda.  

 Primjerice, roditelji iz Motovuna žalili su se kako su tijekom roditeljskih sastanaka i sastanaka 

Vijeća roditelja u Područnoj školi Motovun, dobivali informacije da su zbog monopola koji ima 

autoprijevoznik odnosno povećanja cijene na iznos od 220 kuna za prijevoz, morali donositi papir A4 i 

salvete te da je učenicima smanjen izbor hrane za marendu (rečeno im je da je izbačeno ono što je bilo 

pre skupo). Također im je rečeno da ako roditelji ne budu donosili navedeno, da će učitelji morati 

kupovati papir o osobnom trošku. Navodno su neki umivaonici (manje važni) stavljeni van funkcije po 

logici ako nema umivaonika nema vode pa tako ni brisanja odnosno trošenja ubrusa. Ista ta Škola ušla 
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je u eksperimentalni program za prvaše, gdje će djeca raditi na tabletu, ali će sa sobom donositi papire 

za fotokopiranje i brisanje ruku. 

 Pitanje – da li je moguće da povećani troškovi prijevoza učenika koji se financiraju iz javnih 

proračuna, utječu na obroke za učenike koje plaćaju roditelji? 

 Zatim navodi kako članak 141. Zakona o odgoju i obrazovanju govori da se sredstva za 

financiranje javnih potreba u djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja osiguravaju iz proračuna te 

uplatama roditelja za posebne usluge i aktivnosti Škole. Mišljenja je da posebne usluge i aktivnosti 

Škole zasigurno ne mogu biti papirnati ručnici niti fotokopirni papir …  

 Na sastanku Vijeća roditelja i Odbora vijeća roditelja 20.3.2019. godine dalo se informaciju o 

mjerama štednje, a kada je zatraženo argumentirano obrazloženje, ističe se ovdje da ono nije pruženo. 

Odgovor na sve je povećanje troškova prijevoza učenika. Roditelji su se tada pozivali na dokumente o 

Planu javne nabave iz 2017., 2018. i 2019. godine, gdje se u usporedbi istih vidi povećanje troškova 

fotokopirnog papira ali i drugih troškova, a u odnosu na fotokopirni papir povećanje iznosi 6.000,00 

kuna. 

 Dana 8.4.2019. godine roditelji su primili Zapisnik sa navedenog sastanka u kojem je 

izostavljeno pitanje vezano za dokumente Plana javne nabave od 2017. do 2019. godine, a isti se 

nakon tog sastanka više ne nalaze na web stranici Škole, što je pomalo zabrinjavajuće.  

 Pitanje – zašto su dokumenti uklonjeni sa web stranice Škole? 

 Kada se govori o financijskom izvješću, jedan dio je iznesen pa se osvrće na manjak od 

1.666.375,51 kuna te pita da li je taj iznos uplaćen u ovoj godini kada već nije u 2018.? Međutim, 

Škola je imala manjak iz prethodnog razdoblja u iznosu od  92.000,00 kuna koji je prenesen, pa ga 

zanima da li taj manjak još uvijek postoji ili je saniran? 

 Nastavno na Odluku o provođenju mjera štednje Škole, zanima ih da li se mjere štednje 

provode zbog nastalog manjka u financijskom poslovanju kojeg Škola prenosi iz godine u godinu pa 

se na taj način poslovanje Škole svaljuje izravno na „leđa“ roditelja? 

 

 Zdenka Turkalj-Čohilj navodi da je bilo puno pitanja tako da će na dio pitanja odgovoriti 

pisanim putem. Ističe da se Odluka o štednju odnosi na učenike i djelatnike Škole, a nikako ne na 

roditelje. 

 Što se tiče postupka javne nabave i svih dokumenata, oni su i dan danas dostupni na web 

stranicama Škole. 

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Godišnji izvještaj o financijskim 

poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2018. godinu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 2 glasa“SUZDRŽANA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Godišnji izvještaj o financijskim poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin za 2018. godinu u tekstu kako ga je dostavila Škola, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 

Pazina Zaključkom od 2. svibnja 2019. godine. 

- Prilog: 5. 

 

Ad – 6.  

Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2018. godinu 

obrazlaže Vesna Rusijan (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).  

Navodi kako prihodi Vrtića u 2018. godini iznose 12.136.775,00 kuna, što iznosi nešto više od 

planiranih sredstava. Isto tako, rashodi iznose 11.839.923,00 kuna, što je u konačnici rezultiralo 

pozitivnim poslovnim rezultatom od 297.851,00 kuna. Ako se tome još pridoda pozitivni rezultat iz 

2017. godine od 77.704,00 kuna, Vrtić je ukupno poslovao sa viškom od 375.555,00 kuna. Kao glavni 

razlog tome navodi se činjenica da je Vrtić u cijelosti naplatio dugovanja dviju općina iz 2017. godine, 

i to Općine Gračišće i Općine Sv. Petar u Šumi. Nadalje, navode se i ostali razlozi povećanja prihoda, 

kao ostvarenje prihoda iz Istarske županije za projekt Zavičajne nastave, ostvarenje prihoda iz 

Europskih sredstava za projekt Erasmus+ (za edukaciju djelatnika), povećanje broja djece i povećanje 

cijene Vrtića.  



 8 

Zatim spominje investicijsko i tekuće održavanje, poput nabave opreme i novog kombi vozila.  

Zaključuje kako se očekuje daljnji pozitivni rezultat poslovanja Vrtića te najavljuje projekt 

rekonstrukcije matične zgrade u Pazinu i pokretanje postupka za izgradnju novog vrtića u Gračišću i 

Tinjanu, te sukladno tome i zaduženje ustanove radi ostvarenja tih projekata. 

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 13. svibnja 2019. razmatrao je Godišnji izvještaj o 

financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati. 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Boris Demark navodi kako je njegova rasprava više komentar nego pitanje. U svakom slučaju 

pozdravlja nastojanja Vrtića i jedinice lokalne samouprave da se u razdoblju koje je pred nama 

unaprijedi materijalna osnova Vrtića. To znači da se izgrade novi prostori Vrtića i da se isti opreme 

novom i adekvatnom opremom a sve u cilju dostignuća pedagoškog standarda i ostvarenja ambicije da 

i u predškolskom segmentu sva djeca steknu uvjete za kvalitetan odgojno-obrazovni rad. 

 Ističe da treba i dalje inzistirati na tome da se Općine neplatiše potaknu da podmiruju i smanje 

svoja dugovanja prema Vrtiću. Stoga smatra da nije na odmet spomenuti ni Općinu Gračišće ni 

Općinu Sv.Petar u Šumi ili pak spomenuti nekoga tko je možda mogao nešto učiniti a nije, pa su 

slijedom toga na neki način zakinuta djeca na području te jedinice lokalne samouprave. 

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Godišnji izvještaj o financijskom 

poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2018. godinu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“  donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u 

2018. godini u tekstu kako ga je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik 

Grada Pazina Zaključkom od 2. svibnja 2019. godine. 

- Prilog: 6. 

 

Ad – 7.  

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2018. godini obrazlaže Željka Nefat (po tekstu 

koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi da je Savjet mladih sudjelovao u izradi regionalnog programa za mlade Istarske 

županije koji je jedan od ključnih dokumenata na kojima bi trebao počivati rad brojnih jedinica 

lokalne i regionalne samouprave. Isto tako, Savjet mladih bavio se aktivnostima povezanim s 

provođenjem programa u kojima su uključeni mladi s područja Grada Pazina i usmjerenih prema 

mladima, poput Marša na Učku, koncert Pazin Gori Vol. 3 te info dan za brucoše.  

Zatim opisuje iskustva na razmjeni mladih iz regije, u Murskoj Soboti, u okviru Erasmus+ 

projekta koje financira Europska Unija.  

Nadalje, navodi da je u prosincu 2018. godine organiziran sastanak s ciljem poticanja mladih 

Grada Pazina za uključivanje u javni život gdje su iznjedrene ideje o promicanju takvog cilja, poput 

osiguravanja održavanja koncerata, izložbi i predavanja, te je napravljen plan uređenja prostora Centar 

mladih Alarm Pazin.  

Za kraj, objašnjava kako je u 2018. godini, rad Savjeta mladih Grada Pazina bio obilježen 

nemogućnošću prisustvovanja sjednica članova Savjeta mladih iz osobnih, zdravstvenih razloga te 

odlascima na školovanje izvan područja Grada Pazina. 

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 13. svibnja 2019. razmatrao je Izvještaj o radu 

Savjeta mladih Grada Pazina u 2018. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

 

 Predsjednik Vijeća pohvaljuje rad Savjeta mladih i otvara raspravu. 

 Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o radu Savjeta 

mladih Grada Pazina u 2018. godini. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“  donosi 
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Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2018. godini u tekstu kako je to 

Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 2. svibnja 2019. godine. 

- Prilog: 7. 

 

Ad – 8. 

Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu obrazlaže Neva Ljuština (po 

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako je za rad Savjeta mladih u ovom mandatu u Proračuna Grada Pazina izdvojeno 

10.000,00 kuna, no kao što je to bilo i prethodnih godina, sredstva do sada nisu bila utrošena. Ta 

sredstva se planiraju iskoristiti pa se Savjet mladih odlučio uključiti u obilježavanje dana mladih 

Istarske Županije koje će se održati u Rovinju 13. rujna 2019. godine. U organizaciju dana mladih 

uključeni su Savjeti mladih iz Rovinja, Labina, Pule, Novigrada i Buzeta te Savjet mladih Istarske 

Županije. Sukladno tome, gradonačelnik i zamjenica predsjednice Savjeta Lucija Jedrejčić su u petak 

2. svibnja u Rovinju potpisali Sporazum o suradnji i dodjeli financijskih sredstava Savjetu mladih 

Grada Rovinja za organizaciju dana mladih u iznosu od 2.000,00 kuna, gdje će između ostalih 

sudjelovati i Savjet mladih Pazina a sve radi primjera djelovanja i primjene dobre prakse.  

Naglašava se uključivanje predstavnika Savjeta mladih Grada Pazina u proces donošenja i 

provedbe programa i odluka gradskih tijela te predlaganju novih programa, pa se navodi da će barem 

jedan od članova ili zamjenika članova Savjeta mladih sudjelovati na sjednicama Gradskoga vijeća. 

Savjet mladih planira ostvariti strukturirani dijalog s mladima u Pazinu budući da su se za 

njega educirali, te dalje sudjelovati na skupovima i predavanjima vezanih za rad Savjeta mladih i za 

druge aktivnosti mladih u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini, sa svrhom primjera dobre 

prakse u našem gradu.  

Ističe uspješnu suradnju s ostalim organizacijama civilnog društva i sa Gradom Pazinom, 

posebice suradnju sa Centrom Alarm Pazin, sa Društvom Naša Djeca i udrugom Albus. U planu je  

suradnja sa osnovnim i srednjim školama u Pazinu te sa veleučilištem u Rijeci, odnosno sa stručnim 

studijem poduzetništva u Pazinu.  

Zaključuje kako se Savjet mladih planira uključiti u proces participativnog budžetiranja Pazin 

Proračun te se navodi otvaranje nove email adrese za upite. 

 

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 13. svibnja 2019. razmatrao je Program rada Savjeta 

mladih Grada Pazina za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Boris Demark zahvaljuje Valentini Rabar i njenom timu koji je u protekle 3 godine pokrenuo 

niz aktivnosti u segmentu rada Savjeta mladih i lokalnoj zajednici. 

 Novoj postavi Savjeta mladih na čelu sa Nevom Ljuštinom želi mnogo uspjeha u budećem 

radu i neka se ne plaše izazova i stručnih službi tijela lokalne samouprave, već neka traže, naravno 

temeljem argumenata, projekata i programa.  

 Obzirom da je predsjednica Savjeta predložena sa strane udruge Alarm, vjeruje da će se u 

dogledno vrijeme osmisliti jedan kvalitetan prostor koji će biti jezgra za odvijanje niza kulturnih, 

glazbenih i edukativnih događanja za mlade i da će to na neki način s vremenom prerasti u nešto što 

može biti institucija sama za sebe, zvalo se to Klub mladih, Multimedijalni centar ili štogod. 

 Na predloženi Program nema primjedbi a iz Izvještaja i iz Program je vidljivo da je Savjet 

mladih Pazina jedan od rijetkih koji je pokrenuo niz aktivnosti i to u kontinuitetu. Daje sugestiju da se 

Savjet poveže i sa ostalim oblicima organiziranja, da na neki način dijele tu zajedničku dobru praksu. 

 

 Dean Velenderić pohvaljuje Savjet mladih na njihovom radu i angažmanu kao i činjenicu što 

su pokazali interes što se to radi u Gradu i Gradskom vijeću, kako i na koji način se donose odluke 

koje se tiču svakodnevnog života svih nas. Želi da sukladno Programu, planirani iznos od 10.000,00 

kuna Savjet utroši na razne aktivnosti 
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 Predsjednik Vijeća također pohvaljuje rad Savjeta mladih i želi im uspješan rad u budućnosti. 

Vjeruje da će Savjet sa svojim prijedlozima i idejama aktivno sudjelovati u radu Gradskog vijeća, jer 

mladi najbolje znaju što njima treba. 

  

Zatim predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Program rada Savjeta 

mladih Grada Pazina za 2019. godinu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“  donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu u tekstu kako je to 

Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 2. svibnja 2019. godine. 

- Prilog: 8. 

 

U 19:11 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 11 vijećnika. 

 

Ad – 9. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dnevnog centra za 

rehabilitaciju Veruda – Pula obrazlaže Nevija Srdoč (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako je dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula ustanova koju su osnovale 10 

gradova i 2 općine davne 1999. godine. Među njima je i Grad Pazin i u tom smislu postoji obveza, 

sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o socijalnoj skrbi, da se svi statuti ustanove i sve izmjene 

trebaju donijeti i raspraviti na Gradskom vijeću.  

Sadašnji Statut donesen je 2014. godine te je u međuvremenu bilo nekoliko promjena Zakona 

o socijalnoj skrbi pa je iz tog razloga trebalo pristupiti njegovim izmjenama. Osim toga, po nalogu 

Službe za inspekcijski nadzor Ministarstva za demografiju koji je bio u Verudi, bilo je potrebno u 

Statut navesti sva sjedišta u kojima centar, odnosno ustanova, obavlja svoje djelatnosti. 

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 10. svibnja 2019. i Odbor za društvene 

djelatnosti na sjednici 13. svibnja 2019. razmatrali su prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 

Izmjene i dopune Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula, te predlažu Vijeću da istu 

prihvati u predloženom tekstu. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju 

suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u 

predloženom tekstu. 

 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“  donosi 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta  

Dnevnog centra za  rehabilitaciju Veruda – Pula 

- Prilog: 9. 

 

U 19:13 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Ivica Franković, pa predsjednik Vijeća konstatira 

da sjednici prisustvuje 10 vijećnika. 

 

Ad – 10. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu obrazlaže Maja Stranić 

Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Proračun za 2018. godinu donesen je u prosincu 2017. godine na Gradskom vijeću. Nakon 

toga, tijekom 2018. godine, bile su 3 izmjene Proračuna, u ožujku, studenom i prosincu te 31. prosinca 

donesena je Odluka o preraspodijeli sredstava.  
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U 2018. godini, Grad Pazin je imao 71 367 011,00 kuna ukupnih prihoda te 71 177 016,00 

kuna ukupnih rashoda. Iz toga proizlazi da je Grad Pazin ostvario suficit od 189.994,00 kuna. 

Naglašava da se na to moraju dodati i primitci i izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova pa je 

tako Grad Pazin imao 1.480 000,00 kuna primitaka od financijske imovine i 2.932.725,00 kuna 

izdataka za otplatu zajmova, tj. kredita te to dovodi do neto financiranja u iznosu od minus 1.452. 

725,00 kuna. Dakle, sveukupni minus iznosi 1.262.730,00 kuna. Kada se to doda deficitu iz 

prethodnih razdoblja koji iznosi 6.474.000,00 kuna, taj deficit sada ukupno iznosi 7.737.576,00 kuna.  

Nadalje, naglašava se kako je ovo konsolidirani izvještaj ne samo Grada Pazina već i svih 

proračunskih korisnika. Kao jedan od razloga deficita navodi se projekt obnove i rekonstrukcije 

područne škole u Tinjanu, s obzirom da su svi rashodi za tu investiciju knjiženi u 2018. godini a 

prihodi će biti uplaćeni do kraja svibnja 2019. godine, zbog toga postoji deficit u 2018. godini. Isto 

tako, navode se ostali razlozi koji su kumovali stvaranju deficita u proračunu, kao investiranje u razvoj 

poslovnog inkubatora, sufinanciranje izgradnje odlagališta Kaštijun, tj. dio otplate kredita za Kaštijun, 

manjak realizacije sredstava ostalih navedenih projekata unutar Upravnog odjela za komunalni sustav, 

prostorno uređenje i graditeljstvo itd.  

Zaključuje kako se iz godine u godinu porezni prihodi rastu, primarno radi oporavka 

gospodarstva, pa je tako u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu, Grad Pazin uprihodio 2.035. 000,00 

kuna više prihoda poreza na dohodak te se očekuje nastavak toga trenda i u 2019. godini. 

 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 10. svibnja 2019. razmatrao je Godišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

 

U 19:20 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Ivica Franković, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 11 vijećnika. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Boris Demark osvrće se na detalj koji ne bi trebao veseliti a tiče se realizacije Proračuna iz 

prošle godine po programskoj klasifikaciji. To govori iz razloga, jer primjerice kada se uspoređuju 

neke pozicije koje su vezane za protokol, fešte i zabave, realizacija iznosi 97,49 % što naravno nije 

loše. Međutim, kada se okrene par stranica dalje, onda imamo aktivnost mjere za poticanje 

gospodarstva i zapošljavanja gdje je realizacija 61 % ili pak ako se gleda sufinanciranje aktivnosti 

civilne zaštite koja se planira sa skromnih i nedostatnih 20.000,00 kuna, realizirano je svega 10.228,00 

kuna. Vjeruje da gospodarstvenici nisu zadovoljni sa sredstvima za poticanje gospodarstva i 

zapošljavanja. Zatim se osvrće na program potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, gdje je 

planirano 55 000,00 kuna a realizirano 34.609,06 kuna ili 62,93%.  

Mišljenja je da bi nadležne službe u Gradu trebale više napora uložiti u pravcu realizacije 

mjera za poticanje gospodarstva i potpora u poljoprivredi, jer ne može vjerovati da nema interesa za 

korištenje tih mjera - sredstava koja su planirana Proračunom. 

Na realizaciju ostalih stavki Proračuna nema većih primjedbi. Za očekivati je da se više 

sredstava planira za ustanove čiji je Grad osnivač i čije se poslovanje vidi kroz stavke Proračuna, te da 

se ne uspije uvijek sve realizirati. Kroz realizaciju Proračuna vidljiv je ogroman rad i trud 

proračunskih korisnika koji unatoč otežanim uvjetima poslovanja ipak kvalitetno rade i odgovorno 

raspolažu s novcem poreznih obveznika. 

 

 Maja Stranić Grah odgovara da je Program za poticanje razvoja malog gospodarstva i 

zapošljavanja realiziran u iznosu od 594 718,77 kuna od čega je za mjeru poticanja gospodarstva 

realizirano 109.937,71 kunu. Svake godine gradonačelnik objavi javni poziv. Osim toga, realizirano je 

14.000,00 kuna subvencije na ime kamatne stope za kredite koji su uzeti u prethodnim godinama.  

 U sklopu projekta poduzetničkog inkubatora u izvještajnom je razdoblju utrošeno 470.473,58 

kuna dok će se u 2019. za isti projekt utrošiti još oko 2.500.000,00 kuna, odnosno oko 3.000.000,00 

kuna za razvoj poslovne infrastrukture inkubatora. Za ostale aktivnosti u gospodarstvu utrošeno je 

107.657,13 kuna (potpore Turističkom uredu, Udruženju obrtnika i potpore Razvojnoj agenciji). 

Što se tiče programa potpora u poljoprivredi, nažalost vrlo je mali interes te se na razne načine 

pokušava animirati poljoprivrednike da koriste sredstva koja su im na raspolaganju iz Proračuna Grada 

Pazina. Osim toga, postoje i Lokalne akcijske grupe koje se potiču i dijelom sufinanciraju kako bi 
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svojim radom pomogle poljoprivrednicima u smislu savjetodavnih usluga. Pošle je godine raspisan 

natječaj na kojem su poljoprivrednici mogli pojedinačno dobiti do 100.000,00 kuna za svoje projekte.  

 Zaključuje kako se neke stvari ne vide kroz Proračun ali se rade i na taj način pokušava se 

potaknuti gospodarstvo i poljoprivredu (prošle je godine poljoprivrednicima podijeljeno po 100.000,00 

kuna kroz 5 projekata). 

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu. 

 

 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“  donosi 

 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  

o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu 

- Prilog: 10. 

 

 

Ad – 11. 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 

2018. godini. 

 Odbor za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 13. svibnja 

2019. razmatrao je Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću 

da istog prihvati. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Dean Velenderić osvrće se na stranicu 4. Izvještaja gdje stoji podatak da je u 2018. godini 

prikupljeno oko 142 tone otpada za reciklažu koji je predan Trgovačkom društvu Metis. Međutim, kraj 

tog podatka nedostaje financijski podatak o tome je li komunalno poduzeće „Usluga“ na tom otpadu 

nešto zaradila, odnosno zanima ga da li Metis plaća „Uslugi“ za navedeni otpad ili pak „Usluga“ 

plaća Metisu? Prema grubom izračunu, cijena po toni otpada iznosi oko 500,00 kuna, što ukupno daje 

oko 70.000,00 kuna. 

 

 Boris Demark navodi kako se svakodnevno govori o problematici ekologije, zaštite okoliša i 

prirodnih resursa. Mišljenja je da bi se Grad Pazin, odnosno njegova tvrtka koja se bavi tom 

problematikom, trebala više angažirati u segmentu prikupljanja otpada i zaštite okoliša, budući nam je 

„budućnost u smeću“. Ističe da će najviše od nas samih ovisiti koliko će se od otpada, s jedne strane 

ostvariti materijalna korist a s druge pak strane stvoriti pretpostavke za zdrav život budućih generacija. 

 Ima dojam, i to ne samo na razini Grada, nego i na razini Županije pa i na razini države, da 

stvari oko otpada funkcioniraju po sistemu pokušaja i pogrešaka, odnosno „pucnja u prazno“. Otpad se 

još uvijek prikuplja na gomile, doduše selektirani, ali se isti još ne prerađuje i ne pretvara se u neku 

novu vrijednost. 

 Smatra da Grad treba naći svoj prostor, za što postoje sredstva EU fondova. Ukoliko Grad  u 

tom segmentu bude zaostajao i ne bude kvalitetan, to će se reflektirati na sveukupno življenje na ovim 

prostorima i neće se moći računati na razvoj turizma, nekih drugih tercijarnih djelatnosti niti bilo 

kakav društveni razvoj. 

 

 Dragan Šipraka iz klupe odgovara da će na pitanje vijećnika Velenderića dostaviti pisani 

odgovor. 

 

 Elvis Kliman osvrće se na pitanje vijećnika Velenderića, odnosno na aktivnosti koje se odnose 

na odvojeno prikupljanje otpada (strana 4. Izvještaja), navodeći kako se smatralo da je za ovaj 

Izvještaj dovoljan podatak o količini prikupljenog otpada dok će se financijski podaci (cijene) 

prezentirati u Izvještaju o radu društva Usluga d.o.o. 

 Nažalost, mora istaknuti da je po osnovi prikupljanja otpada ostvaren minus a ne plus no 

detaljan odgovor na pitanje dostaviti će Usluga d.o.o. 
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U 19:35 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 

 

 Renato Krulčić navodi kako se nada da g. Demark nije u pravu kad kaže da nam je „budućnost 

u smeću“. Mišljenja je da treba sagledat cijelu situaciju i ozbiljnije o toj temi porazgovarat. 

 Po pitanju prikupljanja otpada, aktivnosti Grada Pazina su itekako vidljive i na terenu i kroz 

edukacijske mjere putem projekta ProEduEko, kojim se građani Grada Pazina, Pazinštine i Grada 

Buzeta osvještavaju koliko je bitno pravilno gospodariti otpadom već na kućnom pragu. Iz tog razloga 

se na području Grada nalazi veliki broj „zelenih otoka“  za selektivno prikupljanje otpada. Međutim, 

mora istaknuti da pojedini građani „zelene otoke“ koriste za zbrinjavanje i miješanog komunalnog 

otpada a ne samo selektiranog, što na terenu stvara dodatne probleme komunalnom poduzeću za 

eventualni plasman takvog selektiranog otpada a da se ne govori o velikim količinama otpada koje se 

zbog toga odvoze na Kaštijun. 

 Zatim navodi kako je na području odlagališta Jelenčići pred završetkom izgradnja reciklažnog 

dvorišta koje će početi s radom početkom lipnja. Građani će na reciklažo dvorište moći besplatno 

izravno donositi krupni otpad (preko 30 vrsta otpada) kojeg trenutno nemaju kamo zbrinuti, osim kod 

tvrtki koje se bave zbrinjavanjem takvog otpada. 

 Ističe da će za nekoliko dana biti potpisan Plan nabave za projekt sanacije odlagališta 

komunalnog otpada „Jelenčići V“ – staro odlagalište“ i projekt sanacije i konačno zatvaranje 

odlagališta otpada „Jelenčići V“ – IV faza“ za čiju je sanaciju Fond za zaštitu okoliša dodijelio nešto 

manje od 15 miliona kuna bespovratnih sredstava. Time su se stvorili preduvjeti za zaštitu tog dijela 

Grada Pazina a da ne govori o benefitima koja će dobiti naselje Jelenčići i okolna naselja koja žive uz 

odlagalište otpada. 

 Vezano za strategiju zbrinjavanja otpada na nacionalnoj razini, možda je g. Demark u pravu, 

jer doista nema jasne strategije budući da su se iste mijenjale ovisno o promjenama politike na 

državnoj razini. Prva strategija zbrinjavanja otpada donesena je prije 10 godina i Istarska županija je 

jedina Županija koja je krenula u realizaciju i završila taj projekt onako kako su tadašnje Vlade to 

predvidjele. Na žalost, na području Republike Hrvatske nema cjelovitih rješenja, tako da postoje čudne 

situacije u načinu obračuna zbrinjavanja otpada, gdje nije definiran cjeloviti sustav pa možda nije 

došlo do osjetnog povećanja cijene,  budući da fiksni dio iznosi 90% a varijabilni dio 10% cijene. Kod 

na je ipak situacija drugačija, jer postoji cijeloviti sustav o načinu zbrinjavanja otpada. 

 Navodi kako se u slijedećem razdoblju očekuje „podešavanje“ cijelog sustava zbrinjavanja 

otpada i iznalaženja načina kako malo pravednije raspodijeliti troškove fiksnog prikupljanja otpada. 

Ističe kako svima mora biti jasno da kroz fiksnu cijenu prikupljanja otpada cijeli sustav mora biti 

održiv a to znači zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada i svih vrsta otpada. Očekuje da će se za 

nekoliko tjedna ili par mjeseci imati naznake kako da se do Nove godine „uštima“ i taj dio, tako  da 

sustav bude pravedniji prema domaćinstvima sa manjim brojem članova. Nelogično je da bez obzira 

na broj članova domaćinstva (stvaratelja otpada) velika većina građana Grada Pazina plaća istu  fiksnu 

cijenu.  

 Zaključuje da se na području Grada Pazina jako puno ulaže u zbrinjavanje otpada, da Grad 

koristi financijska sredstva EU kako bi osigurao što kvalitetnije osvješćivanje i edukaciju građana ali i 

način prikupljanja selekcioniranog otpada na području Pazina i Pazinštine (prostor od preko 500 km2 

sa oko 18000 stanovnika, što je malo veće turističko naselje u ljetnoj sezoni na 2-3 km2). 

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvještaj o gospodarenju otpadom 

za Grad Pazin u 2018. godini. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“  donosi 

 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2018. godini KLASA: 351-

04/19-01/05, URBROJ: 2163/01-01-01-19-2 od 22. ožujka 2019. godine. 

Pazin, 30. travnja 2019.  

- Prilog: 11. 
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Ad – 12. 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o izvršenju Programa gradnje građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom  za Grad Pazin u 2018. godini. 

 Odbor za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 13. svibnja 

2019. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

  

Valter Milohanić ističe kako koristi priliku što je na sjednici prisutan predsjednik Uprave 

Usluge pa pita da li se nešto učinilo po pitanju zelenog otpada i privremenog građevinskog deponija? 

Navedeno pitanje je svojevremeno postavio i pročelniku Upravnog odjela. Mišljenja je da je Usluga 

već trebala nešto samostalno poduzeti po pitanju zbrinjavanja predmetnog otpada.  

 

 Elvis Kliman na pitanje vijećnika Milohanića daje djelomični odgovor.  

 Što se tiče građevinskog deponija, ističe kako je svima poznata situacija sa Lakotom koja ima 

upravo tu namjenu. Učinjeno je ono što je tada bilo jedino moguće rješenje, tako da je tijekom izrade 

DPU St. Pazin bilo predloženo i prihvaćeno da se prirodne depresije mogu zaravnavati. Situacija je 

sada takva da se vrši niz radnji i aktivnosti sa ciljem da se Lakota ponovno uredi. Osim toga, u tijeku 

je izrada izmjena PPU Grada Pazina gdje će se kroz provedbene odredbe regulirati način i mogućnost 

zbrinjavanja građevinskog otpada. 

 Za zeleni otpad će u suradnji sa Uslugom d.o.o dostaviti pisani odgovor. 

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvještaj o izvršenju Programa 

gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2018. godini. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“  donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom  za Grad Pazin u 2018. godini KLASA: 023-01/19-01/19, URBROJ: 2163/01-01-01-19-2 od 

28. ožujka 2019. godine.  

- Prilog. 12. 

Ad – 13. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini. 

Odbor za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 13. svibnja 

2019. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaju o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“  usvaja 

 

I Z V J E Š T AJ 

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

za Grad Pazin u 2018. godini 
- Prilog. 13. 

 

Ad -14. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o izvršenju Programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini. 

Odbor za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 13. svibnja 

2019. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati s prijedlogom da se u 

točki 4., stavku 2., podtočki 6. Izvještaja, u koloni Planirano (kn) umjesto brojki 4.906.500,00“ upišu 

brojke „3.826.500,00“, u koloni Ostvareno(kn) umjesto brojki „4.865.314,29“ upišu brojke 

„3.792.314,29“ i u koloni % umjesto brojki „99,16“  upišu brojke  „99,11“. 
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 Zoran Sloković ističe da su podaci vezani za Izvještaj a koji se nalaze u Obrazloženju i 

usporednoj tablici na kraju Izvještaja ispravni. Omaškom je u osnovnoj tablici Izvještaja došlo do 

zbrajanja kolone 6. Održavanje nerazvrstanih cesta preuzetih Odlukom i 7. Održavanje ostalih 

nerazvrstanih cesta pa iz tog razloga treba izvršiti ispravak na način kako je to uređeno u usporednoj 

tablici koja se nalazi na kraju Izvještaja. 

 

 Dean Velenderić navodi kako je zamijetio predmetnu grešku. U tablici Izvještaja piše jedan 

iznos a u obrazloženju drugi iznos pa mu je to izgledalo malo netransparentno. Razlika je skoro 

900.000,00 kuna te ispada kao da je za toliki iznos utrošeno manje sredstava, odnosno kao da je taj 

iznos negdje nestao.  

 U Izvještaju nije konkretno navedeno za koje su sve ceste utrošena sredstva. Iz istog se vidi da 

su najznačajniji radovi izvršeni na području Trviža i Katuna Trviškoga pa ga zanima da li je cijeli 

iznos utrošen na te ceste ili i na neke druge preuzete nerazvrstane ceste? 

  

 Elvis Kliman ističe da se ovo Izvješće odnosi na sve ceste, dakle na nerazvrstane ceste 

preuzete Odlukom i na ostale nerazvrstane ceste. Ono što je posebno naznačeno u Izvještaju kao 

npr.Trviž a ove će godine to biti Lindar, to je posebna stavka u Proračunu.  

Iznos od 1.073.000,00 kuna je sveukupan iznos koji je utrošen za održavanje svih ostalih 

nerazvrstanih cesta koje su izvorno naše i to u dužini od oko 160 km. Za održavanje navedenih cesta 

postoji Ugovor o održavanju i Program održavanja koji je sastavni dio Ugovora, dostavljaju se 

mjesečne situacije, vodi se Građevinska knjiga u koju se upisuju sve aktivnosti (svaki detalj), nakon 

čega se ista ovjerava i tek onda se vrše isplate. 

 

 Zoran Sloković pojašnjava kako se ovdje radi o Programu održavanja. Održavanje se provodi 

na svim nerazvrstanim cestama u dužini od oko 240 km a iste se dijele na nerazvrstane ceste  preuzete 

Odlukom i na ostale nerazvrstane ceste, ovisno o statusu koji su ranije imale. 

 U Izvještaju su posebno istaknute lokacije (Katun Trviški i Trviž) gdje su izvedeni 

najznačajniji radovi u sklopu pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta dok za redovno održavanje 

nerazvrstanih cesta nisu istaknute lokacije. Pod redovno održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva 

se čišćenje odvodnih kanala, čišćenje odvodnih cijevi, postavljanje nekakvih rešetki, košnji trave….. a 

to se odnosi na sve dionice. 

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvještaj o izvršenju Programa 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini zajedno sa 

prijedlogom Odbora. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“  usvaja 

 

I Z V J E Š T A J 

o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini s time da se u točki 4., stavku 2., podtočki 6. 

Izvještaja, u koloni Planirano (kn) umjesto brojki 4.906.500,00“ upisuju brojke „3.826.500,00“, u 

koloni Ostvareno(kn) umjesto brojki „4.865.314,29“ upisuju brojke „3.792.314,29“ i u koloni % 

umjesto brojki „99,16“  upisuju brojke  „99,11“ 

 

- Prilog: 14.  

 

Ad – 15. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na 

upravljanje te navodi kako se radi o formalnoj Odluci kojom se reciklažo dvorište daje na upravljanje 

trgovačkom društvu Usluga d.o.o. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 10. svibnja 2019. i Odbor za prostorno 

uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 13. svibnja 2019. razmatrali su prijedlog 

Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje, te predlažu Vijeću da istu prihvati u 

predloženom tekstu. 
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Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju 

reciklažnog dvorišta na upravljanje u predloženom tekstu. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“  donosi 

 

O D L U K U 

o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 

- Prilog: 15. 

 

Ad – 16. 

Valter Žgrablić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, ističe da je Komisija na sjednici 

14. svibnja 2019. razmatrala prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu, te predlaže Vijeću da istu 

prihvati s prijedlogom da se u Povjerenstvo imenuju: 1. ALFREDO JEDREJČIĆ, Stancija mrak 90/2, 

Pazin, za predsjednika,  2. KLAUDIO SINKOVIĆ, Maršeti 14A, Pazin, za člana i 3. ZDENKO 

PAULIŠIĆ, Zarečje 39, Pazin, za člana. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dean Velenderić navodi kako nema ništa protiv predloženih kandidata. Ima pitanje vezano za 

vremensku nepogodu kada su u Bermu poplavile hale i kada je bilo potopljeno puno poljoprivrednog 

zemljišta ( u Trvižu ili Kašćergi) pa ga zanima da li je tada bila proglašena elementarna nepogoda? 

 

Renato Krulčić odgovara da se vremenska nepogoda o kojoj govori vijećnik Velenderić 

dogodila u razdoblju od 12. - 14. lipnja. 2016. i da je tada bila proglašena elementarna nepogoda. Šteta 

je prijavljena jer je ista bila veća od 20% tadašnjeg Proračuna, budući je u istu uračunata i sva šteta 

koja je nastala u Radnoj zoni Beram. Međutim, odgovor Vlade RH bio je taj da se neće isplatiti šteta 

jer da procjenjuju kako će u idućoj godini biti više šteta. Zaključak Vlade već je pročitan na sjednici 

Vijeća. 

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o osnivanju i 

imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Gradu 

Pazinu prema prijedlogu Komisije. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“  donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu 

- Prilog: 16. 

 

Ad – 17. 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 

2018. godinu uz konstataciju kako je Vijeće uspješno odradilo svoje zadaće.  

Navodi kako je sukladno Programu rada Vijeća, puno više odrađeno neplaniranih a 

realiziranih poslova, u odnosu na planirane a nerealizirane poslove te skreće pozornost na neopravdane 

izostanke vijećnika sa sjednica Vijeća. 

 

Dean Velenderić navodi kako u dopisu  stoji da se prijedlozi na predloženi tekst Izvještaja 

mogu dostaviti putem e-maila ili usmeno na sjednici Vijeća pa će sada nešto reći o tome. 

Izvještaj je u redu ali predlaže da se za slijedeći put neke stvari poprave odnosno da se 

Izvještaj dopuni. Cilj vijećnika nije samo dolazak na sjednicu Gradskog vijeća već je cilj da se na tom 

Vijeću raspravlja i postavlja različita pitanja, pa smatra da bi Izvještaj trebao sadržavati i takve 

podatke. U Izvještaju piše koliko je postavljeno vijećničkih pitanja (57) ali ne piše tko ih je postavio i 

koliko, što ga smeta. 

U uvodnom dijelu Izvještaja navedeno je koliko je bilo sjednica redovnih, izvanrednih i 

svečanih a navedeno je i koja je bila prva sjednica, druga sjednica itd. Smeta ga što u tablici koja 

govori o nazočnosti vijećnika na sjednicama, npr. kod njegovog imena stoji samo podatak o 
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određenom broju izostanaka a nema podataka da li se radi o redovnoj, izvanrednoj ili svečanoj 

sjednici. Smatra da bi u tom smislu trebalo proširiti Izvještaj, odnosno dodati još dvije kolone u tablici 

kako bi vijećnici vidjeli svoju prisutnost po sjednicama (velika je razlika na kojoj sjednici nisi bio 

prisutan) . 

Mišljenja je da bi idealan podatak u Izvještaju bio da se vidi koji su vijećnici i koliko puta 

diskutirali na sjednicama Vijeća u promatranom razdoblju ali ipak ne želi da se to mora raditi. 

Međutim, proširiti Izvještaj na način da se u istome navedu podaci tko je i koliko postavio vijećničkih 

pitanja (to se vodi u Zapisniku) i proširiti tablicu o prisutnosti vijećnika na sjednicama na način da se 

naznači da li je sjednica, redovna, izvanredna ili svečana, nije neki problem. 

Navodi kako ne zna na koji se način utvrđuju datumi održavanja sjednica Vijeća pa pita da li 

je moguće da se datumi sjednica usklađuju sa svim vijećnicima ili se to usklađuje sa gradonačelnikom 

ili predsjednikom Vijeća. Činjenica je da nekima više odgovaraju određeni datumi a nekima manje. 

Primjerice, vijećnica Jašić je na službenom putu i nitko ju nije kontaktirao da li može doći na današnju 

sjednicu, njemu pak osobno ne odgovara da se sjednice održavaju utorkom. Njegovo pitanje je 

zapravo samo komentar da li postoji  mogućnost dogovaranja oko datuma održavanja sjednica. 

 

 Boris Demark nadovezuje se na raspravu vijećnika Velenderića te navodi da su vijećnici  

ozbiljni, odrasli i zaposleni ljudi i ukoliko poziv za sjednicu dođe 8 ili 9 dana prije same sjednice, 

nemoguće je odgoditi neke unaprijed dogovorene obaveze koje se moraju realizirati kao sastavni dio 

radnog mjesta ili neke druge dužnosti koja se obnaša. Navodi kako je to sugestija za ubuduće. 

 

 Zoran Sloković pojašnjava da sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća, što je utvrđeno 

Poslovnikom o radu Vijeća. Sjednice Vijeća sazivaju se u skladu sa dinamikom poslova a pozivi 

vijećnicima uvijek dolaze u roku propisanim Poslovnikom. Nije moguće uvijek unaprijed odrediti 

datum održavanja sjednice, jer se time skraćuju rokovi za pripremu materijala a tu je i problem 

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koje se mora provoditi i tome slično. Prema svemu 

navedenom ispada da bi se 2-3 mjeseca unaprijed trebalo znati kada će biti sjednica a to je iz 

organizacijskih razloga neizvedivo. Nastoji se da materijali uvijek budu spremni na vrijeme i vjeruje 

da ih vijećnici dobivaju u roku propisanim Poslovnikom. 

 Iz Izvještaja se vidi da su vijećnici vrlo odgovorni u prisustvovanju sjednicama, da je na većini 

sjednica prisutna velika većina vijećnika te vjeruje da će tako biti i ubuduće. Nažalost nije moguće 

svakom vijećniku prilagođavat dinamiku održavanja sjednica, jer ima vijećnika koji iz raznih razloga 

ne mogu prisustvovat sjednici. Primjerice, ako vijećnik ne može prisustvovati sjednici mjesec dana to 

bi značilo da se može sazvati Vijeće mjesec dana. Nastoji se svima izaći u susret koliko se može. 

 

Predsjednik Vijeća navodi kako je običaj da se na kraju svake sjednice vijećnici izvijeste kada 

se otprilike očekuje slijedeća sjednica Vijeća, tako će danas biti rečeno da se slijedeća sjednica 

očekuje u drugoj polovici mjesec lipanja a točan datum ovisiti će o spremnosti materijala. Postoji 

jedna stara narodna poslovica koja kaže da kada bi se pitalo ljude „daš nikad ne bi pada“. 

Kao predsjednik Vijeća on određuje datum održavanja sjednice kada se pripreme potrebni 

materijali. Kao što je već rečeno, materijali se uvijek dobivaju na vrijeme, zna se dogodit da netko od 

vijećnika ne može prisustvovati sjednici ali to nije tako drastično, jer je prisutnost vijećnika na 

sjednicama vrlo visoka. Ukoliko se javi više vijećnika da ne mogu prisustvivati sjednici tada se ista 

može pomaknuli za dan ili dva. 

 Dean Velenderić iz klupe navodi kako je njegovo pitanje bilo na koji se način utvrđuju datumi 

sjednica Vijeća, odnosno da li se po tom pitanju vrše nekakva dogovaranja, jer nema nekog pravila, 

nekad je to utorak, nekad srijeda, nekad četvrtak … 

 

 Predsjednik Vijeća odgovara vijećniku Velenderiću vezano za održavanje sjednica Vijeća da 

je pravilo da nema pravila.  

Što se tiče proširivanja Izvještaja sa podacima tko se i koliko puta javio za riječ na 

sjednicama, ti podaci stoje u zapisnicima a postoje i video snimke sjednica koje se nalaze na webu. 

Mišljenja je da Izvještaj treba sadržavati samo ono bitno, odnosno kronologiju svega što se radilo u 

proteklom razdoblju a kada bi se išlo u detalje tada bi isti imao sto stranica. Smatra da ono što se 
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tehnički može popraviti u Izvještaju je u redu ali ići u proširivanje na način da se u Izvještaj pretoče 

zapisnici, nema smisla. 

 

 Zatim predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvještaj o radu Gradskog 

vijeća Grada Pazina za 2018. godinu. 

 Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“  i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2018. godinu KLASA: 021-

05/19-01/38,  URBROJ: 2163/01-03-01-19-1 od 23. travnja 2019. godine. 

- Prilog: 17. 

 

Ad – 18. 

Prijedloge odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina obrazlaže Željko Farkaš (po 

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Prije podnošenja prijedloga Komisije za dodjelu priznanja i nagrada, želi naglasiti da je 

Komisija počevši od prošlogodišnjeg novog saziva (isti sastav je i danas), zauzela stav da kriteriji za 

dodjelu nagrada i priznanja budu takvi da se maksimalno očuva dignitet i vrijednost tih nagrada, dakle 

da se ne ide u devastaciju ili hiper produkciju istih. Vodeći se tim kriterijima i kriterijima Odluke o 

priznanjima i nagradama Grada Pazina, Komisija je utvrdila prijedloge. 

Zatim navodi kako nakon provedenog natječajnog postupka i pristiglih prijedloga za dodjelu 

priznanja i nagrada, Komisija za priznanja i nagrade na sjednici 23. travnja 2019., rukovodeći se 

uvjetima i kriterijima za dodjelu priznanja propisanim Odlukom, predlaže Gradskom vijeću da se za 

2018. godinu dodijeli: 

I. PLAKETA  GRADA  PAZINA   

1. LJILJANI PAVKOVIĆ iz Pazina kao znak priznanja za humanost i solidarnost u darivanju 

krvi - više od sedamdeset pet puta, čime je doprinijela spašavanju života i promicanju moralnih i 

društvenih vrijednosti.  

2. EDIU PILATU iz Pazina kao znak priznanja za humanost i solidarnost u darivanju krvi - 

više od sto puta, čime je doprinesao spašavanju života i promicanju moralnih i društvenih vrijednosti.  

 

II. POVELJA  GRADA  PAZINA  

 1. PAZINSKOM KOLEGIJU – KLASIČNOJ GIMNAZIJI PAZIN, kao znak priznanja za 

dvadeset pet godina uspješnog djelovanja i postignute rezultate u području srednjoškolskog odgoja, 

obrazovanja i organizacije izvannastavnih sportskih, kulturno - umjetničkih, humanitarnih i drugih 

aktivnosti koje doprinose kvaliteti odgoja učenika te obogaćuju društveni život Grada Pazina.   

 

III. ZAHVALNICA  GRADA  PAZINA  

1. IVICI GRŽINIĆU iz Pazina, kao znak priznanja za dugogodišnji predani angažman i 

postignute rezultate na razvoju i promociji biciklizma na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, 

kojima je doprinio promociji Grada Pazina, pazinskih sportskih udruga i sportaša.  

 

2. IVANU GUŠTINU iz Pazina, kao znak priznanja za rezultate postignute u području 

znanstvenog i tehničkog opismenjivanja te tehničkog odgoja i obrazovanja djece svih uzrasta, kao i za 

značajan volonterski doprinos razvoju i promociji djelovanja IT sekcije Radio kluba Pazin.  

 Nagrade i priznanja uručit će se dobitnicima na svečanosti koja će se održati povodom 

obilježavanja Dana Grada Pazina. 

 

 Predsjednik Vijeća upoznaje nazočne kako je neposredno prije početka sjednice Vijeća, na 

prijedlog odluka za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina pristigao Amandman klubova vijećnika 

HDZ-a, IDS-a, SDP-a i Nezavisnog vijećnika Valtera Milohanića koji glasi (citirano): 
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„kao amandman na prijedlog Komisije za priznanja i nagrade, KLASA: 061-01/19-01/02, 

URBROJ: 2163/01-03-03-19-17,  od 23. travnja 2019 klubovi vijećnika HDZ-a, IDS-a i SDP-a, te 

nezavisni vijećnik Valter Milohanić, predlažu da se: 

1. PAZINSKOM KOLEGIJU – KLASIČNOJ GIMNAZIJI PAZIN, kao znak priznanja za 

dvadeset pet godina uspješnog djelovanja i postignute rezultate u području srednjoškolskog odgoja, 

obrazovanja i organizacije izvannastavnih sportskih, kulturno - umjetničkih, humanitarnih i drugih 

aktivnosti koje doprinose kvaliteti odgoja učenika te obogaćuju društveni život Grada Pazina, dodijeli 

PLAKETA GRADA PAZINA.  

2. JOSIPU ŠIKLIĆU, ravnatelju Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin, kao znak 

priznanja za dugogodišnji predani rad i ostvarene rezultate u području srednjoškolskog odgoja i 

obrazovanja, te za značajan volonterski angažman u području povijesnih znanosti i rad na istraživanju, 

očuvanju i promociji lokalne kulturne baštine, dodijeli PLAKETA GRADA PAZINA.“ 

 

 Zatim predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Valter Milohanić javlja se za riječ vezano za Srednju školu. Stoji iza svega, Željko Farkaš član 

je Komisije za priznanja i nagrade predložen sa strane njegove Nezavisne liste. Kada je razgovarao sa 

g. Farkašom da li želi funkciju predsjednika Komisije, prvi i osnovni kriterij bio je da se nagrade ne 

dodjeljuju ljudima za obavljanje svoga posla. Poznata mu je situacija kada su se u tri navrata nagrade 

dodijelile ljudima koji su išli u penziju, što za njega znači čisto „prostituiranje“. Drugi kriterij bio je da 

Grb Grada Pazina ne može dobiti fizička osoba,  to se nikada nije dogodilo u povijesti Grada Pazina. 

 Priznaje da ga je sram što kao vijećnik i kao bivši predsjednik Gradskog vijeća nije utjecao na 

to da se izmijeni dio Odluke o priznanjima i nagradama, odnosno dio članka 3. koji govori kome se 

sve dodjeljuje Grb Grada … pravnim osobama…..a pri dnu članka stoje riječi koje su preuzete iz 

prijašnjeg doba i glase  „…te pojedincima…“ što bi po njemu svakako trebalo brisati kao i preostali 

dio rečenice. 

 Ne slaže se sa prijedlogom da osoba koja je predložena sa strane svojih radnika i ide u penziju, 

treba dobiti nagradu. 

 Ističe kako je potpisao prijedlog da se g. Šikliću dodijeli nagrada i to iz razloga što isti nije 

samo ravnatelj Škole već je aktivan član Katedre Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin i aktivan je 

u Udruzi hrvatskih branitelja Domovinskog rata Pazinštine. Mišljenja je da predlagatelj za dodjelu 

nagrade ne bi smio biti njegov kolektiv, već Katedra za aktivnosti u Katedri Čakavskog sabora i 

branitelji za aktivnosti u Udruzi hrvatskih branitelja. 

 Iznosi osobno iskustvo (dio će reći javno a dio će reći u „četiri oka“) gdje je doživio veliko 

omalovažavanje kada je 1989. upisao srednju školu u Pazinu – elektro usmjerenje IV stupanj. Kao 

razred usmjerenog obrazovanja svi su bili omalovažavani, bio je predsjednik razreda i bilo je „udri po 

nama, glupani…“ Išlo se do te mjere da je na kraju četvrtog razreda g. Šiklić predložio da uopće 

nemaju maturalnu zabavu, ali je zbog nedostatka broja učenika gimnazije, maturalna ipak bila. Želi 

naglasiti kao je iz tog istog razreda proizašlo 2 doktora znanosti, 2 vrhunska menađera i 20 

poduzetnika. 

 Navodi kako je navedena osoba uništila srednjoškolsko obrazovanje, te da se u više navrata 

tražilo uvođenje tehničkih smjerova (zanatskih) koji su par godina nakon završetka njegove srednje 

škole ukinuti. 

 Zaključuje kako ne bi potpisao prijedlog za dodjelu nagrade navedenoj osobi kada ne bi bilo 

aktivnosti van Škole. Mišljenja je da su svi profesori dobri ali da je kriterij jasan a to je da se na 

prijedlog kolektiva ne može dobiti nagrada za odlazak u penziju niti fizička osoba može dobiti Grb 

Grada. 

 

 U 20:10 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Boris Demark, pa predsjednik Vijeća konstatira 

da sjednici prisustvuje 11 vijećnika. 

 

 Dean Velenderić navodi kako ne želi raspravljati o osobama no želi reći Gradskom vijeću, 

gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća da se već drugu godinu za redom pojavljuju određeni 

problemi vezano za dodjeljivanje nagrada, čime se članovi Komisije dovode u neugodnu situaciju gdje 

ih građani prozivaju o njihovim odlukama. Mišljenja je da članovi Komisije kao i gradski vijećnici 

imaju pravo odlučivati kako žele, odnosno po svojoj savjesti a u skladu sa pravilima. Upravo su 
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pravila ta koja po njemu treba mijenjati, o čemu je već razgovarao sa gradonačelnikom, a sve u cilju 

da se ista moderniziraju i stave u okvire današnjeg vremena kako bi bilo što manje problema. Smatra 

da bi čak bilo dobro povećati broj članova Komisije sa sadašnjih 5 na 7 ili 9 članova (više članova više 

mišljenja). 

Nadajući se da će Vijeće prihvatiti amandman i ostale prijedloge, čestita svim predloženim 

kandidatima i zahvaljuje se na svemu što su pružili ovome Gradu. 

Za gospodina Šiklića želi reći samo jednu rečenicu a to je „čuo sam da je čovjek napisao 6-7 

knjiga o ovome gradu a ja san napisa nula“. Smatra da sama ta činjenica govori u prilog tome da bi 

takva osoba trebala dobiti nagradu. Također smatra da se u ovom slučaju ne radi o prijedlogu 

profesora već o prijedlogu Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile kao institucije. Kada je studirao u 

Rijeci i rekao da dolazi iz Gimnazije Pazin, rekli su mu „to je prava škola“. 

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Amandman klubova vijećnika HDZ-

a, IDS-a, SDP-a i Nezavisnog vijećnika Valtera Milohanića da se Plaketa Grada Pazina dodijeli 

Pazinskom kolegiju – Klasičnoj gimnaziji i Josipu Šikliću. 

 Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ prihvaća Amandman Kluba vijećnika 

HDZ-a, IDS-a, SDP-a i Nezavisnog vijećnika Valtera Milohanića.  

  

Zatim predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Komisije za priznanja i nagrade da se 

Plaketa Grada Pazina dodijeli Ljiljani Pavković i Ediu Pilatu a Zahvalnica Grada Pazina da se dodijeli 

Ivici Gržiniću i Ivanu Guštinu. 

Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ prihvaća prijedlog Komisije za 

priznanja i nagrade. 

 Temeljem rezultata glasovanja, Vijeće donosi 

 

O D L U K E 

o dodjeli Plakete Grada Pazina - PAZINSKOM KOLEGIJU – KLASIČNOJ GIMNAZIJI, . 

LJILJANI PAVKOVIĆ, EDIU PILATU i JOSIPU ŠIKLIĆU 

i 

O D L U K E 

o dodjeli zahvalnice Grada Pazina - IVICI GRŽINIĆU i IVANU GUŠTINU 

- Prilog: 18. 

 

 Na kraju sjednice, predsjednik Vijeća izvješćuje nazočne da će se 16.5.2019. u 18:00 sati u 

Spomen domu održati javna prezentacija o radu i aktivnostima gradonačelnika i gradske uprave za 

razdoblje svibanj 2018. - svibanj 2019., da će se 31.5. 2019. održati svečana sjednica Gradskog vijeća 

Grada Pazina u povodu Dana Grada te da se u drugoj polovici mjeseca lipnja planira održati slijedeća 

sjednica Gradskog vijeća.  

 

 

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća 

zaključuje rad sjednice u 20:14 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/ 39   

URBROJ: 2163/01-03-01-19-2        

Pazin, 14. svibnja 2019.  

                                       Predsjednik  

             Gradskog vijeća 

                      Davor Sloković, v.r. 

            Zapisnik vodila        

           Ana Bančić, v.r. 

 

 

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


