
Z A P I S N I K 

 

27. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 19. rujna 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 – HDZ; Suzana Jašić, Dean Velenderić – SDP i Valter Milohanić - LISTA GRUPE 

BIRAČA. 

Odsutni vijećnici (opravdano): Anamarija Kurelić – HDZ i Tomislav Čubrić – SDP. 

 

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana 

Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

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 Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Vesna Rusijan, 

ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Vladimir Burić, predsjednik Uprave trgovačkog društva 

Usluga d.o.o. Pazin, Dragan Šipraka, direktor trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o., Vlasta 

Nekić, direktorica i Dolores Matković, stručni referent za računovodstvo trgovačkog društva „Pazin“ 

d.o.o. Pazin, Maja Zidarić Pilat, ravnateljica Muzeja Grada Pazina, Serđo Šilić, zapovjednik Javne 

vatrogasne postrojbe Pazin, Željka Nefat, članica Savjeta mladih Grada Pazina, 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 13, što znači da postoji 

potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, otvara rad sjednice i raspravu po predloženom redu.  

Navodi kako je jučer vijećnicima e-mailom dostavljen dodatni materijal za sjednicu, pa 

predlaže izmjenu i dopunu dnevnoga reda na način da se dodaju nove točke 3. i 4. koje glase: 

„3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću  “Olga Ban” Pazin za provedbu 

ulaganja za projekt „Ribicu jedemo, zdravo rastemo“; 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 

provedbu ulaganja za projekt „Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin -  Matične 

škole Pazin, Područne škole Trviž i Područne škole Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe“.“, 

postojeća točka 3. postaje točka 5., točka 4. postaje točka 6. i tako redom. 

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

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ utvrđuje 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

1. Verifikacija Zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika;  

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću  “Olga Ban” Pazin za provedbu 

ulaganja za projekt „Ribicu jedemo, zdravo rastemo“; 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Opremanje kuhinja 

Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin -  Matične škole Pazin, Područne škole Trviž i 

Područne škole Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe“. 

5. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2018. godinu s 

izvješćima: a) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2018. 

godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2018. 

godinu; 

6. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2018. godinu; 

7. Godišnji izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2018. godinu.; 
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8. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2018. 

godinu; 

9. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2018. godinu; 

10. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2018. godine;  

11. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; 

12. Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina;   

13. Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup; 

14. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, 

Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje; 

15. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina; 

16. Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj; 

17. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2019. godine. 

 

 

Ad – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 25. sjednice Gradskog vijeća od 27. lipnja 

2019. godine. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 25. 

sjednice Gradskog vijeća od 27. lipnja 2019. godine.  

- Prilog: 1. 

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika.  

Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnika: 

Boris Demark – odmaralište Špadići; 

Hani Glavinić (Marko Breščić) – izgradnja kanala na predjelu Lakota; 

Hani Glavinić – problematika neupisane djece u jaslički program,  

Suzana Jašić – kadrovske promjene u trgovačkom društvu Usluga d.o.o.; poštivanje Zakona o 

pravu na pristup informacijama i Zakona o održivom gospodarenju otpadom; 

Valter Milohanić – odgovori na pitanja iz rasprave po Izvještaju o izvršenju Programa gradnje 

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

Dean Velenderić – odgovori na pitanja iz rasprave po Godišnjem izvještaju o financijskom 

poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2018. godinu; 

Valter Žgrablić - saniranje udarnih rupa na državnoj cesti D-77; 

 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Hani Glavinić (citirano): 

„1. Pitanje za Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 

(Komunalni redar). 

 U istočnom dijelu grada Pazina, u ulici Kapetana Lazarića, oko silosa, nalazi se na desetke 

limenih kontejnera. 

Na predmetnoj lokaciji vidljivi su i kablovi za koje se pretpostavlja da opskrbljuju limene 

kontejnere. 

U privitku Vam dostavljam i fotografije sa predmetne lokacije. 

Prema iskazu nekolicine tamošnjih stanovnika, izuzev zastrašujućeg prizora, iz limenih 

kontejnera širi se i buka.  

Tamošnji stanovnici, u strahu za svoje zdravlje i zdravlje svojih najmilijih, obratili su mi se 

kako bi me upoznali sa problemom u toj ulici i dobili odgovore na pitanja koja ih muče. 

Iz svega iznijetog, molim Vas pismeno očitovanje u kojem će se stanovnicima grada Pazina 

odgovoriti na sljedeća pitanja: 

U čijem su vlasništvu postavljeni limeni kontejneri? 

Koja je svrha postavljanja predmetnih kontejnera u ulici Kapetana Lazarića, oko silosa 

odnosno čemu služe? 
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Da li je definiran vremenski rok po isteku kojeg je potrebno ukloniti limene kontejnere sa 

predmetne lokacije? 

I naposljetku, utječe li rad limenih kontejnera na zdravlje ljudi? 

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

 

2. Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo. 

Ljetos je u naselju Stancija Pataj, na raskrižjima ulica, postavljena vertikalna prometna 

signalizacija tj. znakovi izričitih naredbi – STOP. 

Na raskrižju, nedaleko kućnog broja 60, znak STOP nije postavljen, a prema mišljenju 

tamošnjih stanovnika, a i mene osobno koja tamo živim, upravo je na tom raskrižju predmetni znak 

prijeko potreban zbog ranije izazvanih prometnih nesreća. 

Shodno tome, zamolila bih Vas da izvršite očevid na predmetnom raskrižju, te da uzmete u 

razmatranje postavljanje znaka STOP na tom raskrižju. 

Unaprijed zahvaljujem i nadam se pozitivnom rješavanju tog problema. 

U privitku Vam dostavljam fotografiju predmetnog raskrižja na Stanciji Pataj, nedaleko 

kućnog broja 60.“ 

 

Valter Žgrablić (citirano): 

„Pitanje za pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo. 

Polazeći našim cestama, vidljivo je da su na autobusnim stanicama koševi zatrpani smećem. 

Počela je školska godina, pa će smeća biti sve više. 

Zanima me da li Grad Pazin ima ugovoreno pražnjenje koševa sa našim komunalnim 

poduzećem, ako ima zanima me zašto se koševi ne prazne? 

Ako Grad nema ugovoreno pražnjenje istih, na koji će način to biti regulirano. 

Molim pisani odgovor.“ 

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

 

Valter Milohanić nadovezuje se na prvo pitanje Hani Glavinić pa pita (citirano): 

„ Da li će se beatcoin farm tretirati kao farma, mislim na farmu za uzgoj životinja, tj. kako će 

se tretirat ta djelatnost na tom mjestu? 

Pitanje za gradsku upravu.“ 

 

 Suzana Jašić na odgovor koji je ravnateljica Osnovne Škole „Vladimir Nazor“ dala vijećniku  

Velenderiću, a koji je postavljen prije više od dva mjeseca, izjavljuje kako je žalosno kada roditelji i 

škola komuniciraju preko Gradskog vijeća. Mišljenja je kako se komunikacija može provoditi preko 

drugih institucija, a i međusobnim razgovorom. Sam odgovor ravnateljice smatra zabrinjavajućim iz 

razloga što ne odgovara na neka postavljena pitanja jer nije shvaćena srž u obraćanju roditelja oko 

toga da se zakon mora poštivat i da se sukladno tome, a i dobroj praksi,  neka komunikacija mora 

odvijati. Neprilično je dociranje roditeljima da se bave humanitarnim radom i volontiranjem u školi. 

Prvenstveno iz razloga što škola to nije u zadnjih godinu dana pokušala, a volontiranje može biti 

nastojanje da se problemi koji postoje riješe. Nada se da će ta komunikacija između roditelja i škole 

započeti bolje te da će se dobiti napokon i Statut, sada sa već šest mjeseci zakašnjenja. Navodi kako će 

se roditelji rado odazvati volonterskim akcijama ako te akcije nisu nošenje papira u školu, a posebno 

ako se okoliš škole bude uređivao na više prijateljski način prema korisnicima te škole.   

 

Elvis Kliman na pitanje Hani Glavinić navodi da se na predmetnoj lokaciji izvršio uvid kako 

bi se utvrdilo ovlasti i nadležnosti oko eventualnog postupanja. Utvrđeno je da se radi o privatnom, 

ograđenom prostoru na kojem su postavljeni kontejneri koji nisu u čvrstoj vezi s tlom. Komunalni 

redar kontaktirao je vlasnika nekretnine tražeći informacije, gdje mu je rečeno da se radi o 

elektroničkim sklopovima u kontejnerima koji nisu štetni. Uviđaj je izvršen u nekoliko navrata 

prilikom čega se nije utvrdilo da postoje štetne emisije niti buka. Lokacija će se i dalje nadzirati te 

ukoliko postoji sumnja na neke nepravilnosti sve će se prijaviti državnom inspektoratu kako bi se 
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preventivno djelovalo. Ističe da se postupalo i sa nekoliko se segmenata sagledalo situaciju te će se i 

dalje nadzirati lokacija i o svemu  dati i pismeno očitovanje.  

Po pitanju horizontalne i vertikalne signalizacije na Stanciji Pataj (Hani Glavinić) navodi kako 

će se ta mikro lokacija sagledati u malo širem kontekstu. Navodi kako se tamo trenutno vrši malo jači 

monitoring jer je pojačan promet uslijed izvođenja radova te ukoliko se pokaže potreba napraviti će se 

izmjene prometnog elaborata ili nadopuniti onaj na temelju kojeg se je postavila postojeća 

signalizacija.  

Na pitanje vezano uz pražnjenje koševa na autobusnim stanicama (Valter Zgrablić) odgovara 

kako se to može sagledati u kontekstu brojnih radnji koje se odnose na gospodarenje odnosno 

sakupljanje otpada. Koševi koji se nalaze na autobusnim stanicama dimenzionirani su za potrebe 

korisnika autobusnog stajališta, dok se problem javlja što se drugi ljudi tamo zaustavljaju i odlažu 

otpad kojem tamo nije mjesto. Navodi kako je pražnjenje tih koševa riješeno kroz program održavanja, 

a nešto se rješava i direktnim nalozima. Teško je planirati dinamiku pražnjenja te se razmišlja u smjeru 

da se ti koševi čak i maknu.  

Na pitanje će se dostaviti pismeno očitovanje.  

 

Zoran Sloković nadovezuje se na pitanje kako će se tretirati djelatnost beatcoin farm (Valter 

Milohanić) pojašnjavajući kako se djelatnost tretira prema djelatnosti koja se obavlja, a ne prema 

nazivu.  

 

Obzirom da nema više pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu. 

- Prilog: 2. 

 

Ad – 3. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću  “Olga Ban” Pazin za provedbu 

ulaganja za projekt „Ribicu jedemo, zdravo rastemo“ obrazlaže Vesna Rusijan (po tekstu koji se nalazi 

u prilogu zapisnika). 

Navodi kako je Lokalna akcijska grupa “Istarski švoj” iz Pazina raspisala Natječaj za 

provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama. Cilj je 

povećanje potrošnje ribe i da oživi istarska tradicija u konzumiranju proizvoda ribarstva i agrokulture.  

 Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin namjerava se prijaviti na taj Natječaj koji je otvoren do 4. 

listopada 2019. s projektom „Ribicu jedemo, zdravo rastemo“, koji je opisan u prilogu zahtjeva za 

suglasnost koji je poslan prema Gradskom vijeću.  

Ističe kako Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin ispunjava uvjete natječaja i namjerava na natječaj  

kandidirati opremanje kuhinje u matičnoj zgradi dječjeg vrtića u Pazinu te provođenje edukativnih i 

informativnih aktivnosti o važnosti i dobrobiti konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture te 

dobrobiti konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture. 

 Nabavom i uvođenjem dodatne opreme u kuhinju, stvorili bi se uvjeti za kvalitetniju i zdraviju 

pripremu hrane te za češće uvrštavanje ribe u jelovnik vrtića (povećanje za 7 ribljih obroka mjesečno). 

Navodi kako je riječ o ulaganju od 170 tisuća kuna, od čega 160 tisuća kuna otpada na aparate, 

a ostatak na edukaciju.    

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

suglasnosti Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin za provedbu ulaganja za projekt „Ribicu jedemo, zdravo 

rastemo“ u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi 
 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin 

za provedbu ulaganja za projekt „Ribicu jedemo, zdravo rastemo“  

- Prilog: 3. 
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Ad – 4. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Opremanje kuhinja 

Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin -  Matične škole Pazin, Područne škole Trviž i Područne škole 

Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe“ obrazlaže Zdenka Turkalj – Čohilj (po tekstu koji se nalazi u 

prilogu zapisnika). 

Navodi kako se radi o istoj Meri 3. Lokalne akcijske grupe “Istarski švoj” kao i kod Vrtića. 

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin spada u krug prihvatljivih prijavitelja. Kao obvezni dio 

natječajne dokumentacije Škola mora predati Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne 

samouprave za provedbu ulaganja u aktivnosti opremanja kuhinja u javnim ustanovama i/ili 

poboljšanja uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture u javnim ustanovama.  

 Nabavom i uvođenjem dodatne opreme u kuhinje, te edukativno informativnim aktivnostima 

poticat će se povećanje potrošnje ribe u školi te omogućiti zdravija i raznovrsnija ishrana krajnjim 

korisnicima.  

Ukupna vrijednost projekta je 421.800, 00 kuna.  

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin -  Matične škole Pazin, Područne škole Trviž i Područne škole Tinjan s ciljem povećanja 

potrošnje ribe“ u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt  

„Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin -  Matične škole Pazin,  

Područne škole Trviž i Područne škole Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe“ 

- Prilog: 4. 

 

 

Ad – 5.  
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Godišnjem izvješću o poslovanju trgovačkog društva 

Usluga  d.o.o. za 2018. godinu s izvješćima: a) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan 

prodavaonica za 2018. godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu 

za 2018. godinu. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 16. rujna 2019. razmatrao je Godišnje 

izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2018. godinu s izvješćima: a) o 

upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2018. godinu i b) o upravljanju i 

održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da iste 

prihvati. 

 

 Suzana Jašić navodi kako ima četiri pitanja za g. Šipraku. 

I. - prema tablici strukture prihoda i rashoda na strani 27. razlika između dobiti i gubitka na 

kraju 2017. bila je 665.070,00 kuna. U istom stupcu za 2018. planiran je minus od 2.777.296,00 kuna, 

koji na kraju nije ostvaren kako je planiran, već je minus bio manji te je iznosio 1.830.688,00 kuna. 

Stoga traži pojašnjenje zašto je tako velika razlika između planiranog i stvarnog minusa koji je nastao. 

 II. - nejasno joj je što je naknada troškova zaštite okoliša gdje je zabilježeno više od 

400.000,00 kuna rashoda. Zato pita što je naknada troškova zaštite okoliša, odnosno, što se točno plaća 

i kome? 

III. – u izvješću piše da zbog nepravilno odloženog miješanog komunalnog otpada u „zelene 

otoke“ i otpada oko polupodzemnih spremnika koji ne ide u sustav varijabilnog prihoda, procijenjeni 

mjesečni gubitak iznosi 10.000,00 kuna, što na godišnjem nivou iznosi oko 120.000,00 kuna.  

Konstatira kako se time tvrdi da je nepredviđeni trošak Društva nastao zbog nepravilnog 

odlaganja miješanog komunalnog otpada u „zelene otoke“ sa reciklabilnim otpadom od strane 

korisnika javne usluge, odnosno građana. Nejasno joj je kako se očekivalo da od prvog dana svi 

građani recikliraju 100% kako treba, s obzirom da toga nema niti u najrazvijenijim zemljama. Navodi 
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kako postupak sortiranja mora postojati i nakon recikliranja otpada, te kako je Usluga davala u raznim 

materijalima različite informacije o odvajanju plastike, a sada se govori o nepredviđenom trošku od 

120.000,00 kuna. Smatra da se to naprosto moralo planirati.  

Iznosi kako se ljudi tuže na stanje kontejnera za odvajanje otpada, koji su često prepunjeni pa 

ljudi odlažu sa strane. Osim toga, ljudi ne vjeruju da ono što se odvaja završi u reciklaži, što se 

uostalom, nedavno na Vijeću i potvrdilo. Slikovito navodi kako su zapravo svi glumci u jednom 

igrokazu, samo što je taj igrokaz sada u minusu.  

Zatim ju zanima kakav je to trošak od 120.000,00 kuna i što se njime pokriva, koji se računi 

plaćaju i zbog čega se mislilo da će reciklirani otpad biti 100% čist,  te da li su imali plan što s njime 

da je u nekom slučaju svih nekoliko tisuća ljudi pravilno odvojilo, opralo i posložilo otpad u 

kontejnere.  

IV. - prihod od čistoće, odvoz i zbrinjavanje otpada, održavanje javnih i zelenih površina u 

2017. iznosio je 7.692.000,00 kuna. Za 2018. isplanirano je da će ta stavka biti 9.500.000,00 kuna, 

odnosno, 2 milijuna kuna više. Na kraju je taj prihod ispao 9.471.914,00 kuna, što je 800 tisuća kuna 

manje od planiranog, ali u odnosu na 2017. godinu čak 1.770.000,00 kuna veći. Navodi kako je čistoća 

i zbrinjavanje otpada dobila 1.770.000,00 kuna više nego u 2017. godinu. 

Slična situacija javlja se i kod odvodnje, odnosno planira se pretjerani minus koji se na kraju 

ne dogodi tako velik.  

Postavlja pitanje o čemu je zapravo riječ? Dolazi se tako, sve na 27. strani, do stavke 

održavanje i izgradnja. U stavci građevinske usluge i usluge mehanizacije, nerazvrstane ceste stoji da 

je u 2017. bio prihod od 6.907,000,00 kuna, no kako su se u Usluzi rješavali ove djelatnosti, u 2018. 

isplaniran je prihod od samo 3.400.000,00 kuna. Taj je prihod u 2018. bio ipak nešto veći, odnosno, 

4.461.000,00 kuna. Dakle, milijun kuna veći od planiranog, ali 2,5 milijuna kuna manji u odnosu na 

2017. godinu. 

Pita g. Šipraku da li su povećanjem cijena otpada i odvodnje, koji bilježe veće prihode, 

pokrivali manjak prihoda u građevini? 

Moli odgovore.  

 

Dragan Šipraka odgovara kako Usluga d.o.o. ima jednokratne minuse u 2018. godini, a prvi je 

nastao zbog pravovremene implementacije novog sustava, a kasne primjene nove cijene koja je 

krenula tek od 1.7.2018. Kasnom primjenom nove cijene za Kaštijun i minimalnu javnu uslugu, 

stvarao se minus do jednog dijela godine koji je nadoknađen pred kraj te kalendarske godine. Navodi 

kako danas Usluga d.o.o. ne stvara minus. Pojašnjava kako se planirao plus, krenulo se u minus, no 

kada se implementirao sustav, počelo se raditi pozitivno i  došlo ponovno do plusa u poslovanju.  

Za naknadu za zaštitu okoliša od 400.000,00 kuna navodi kako se to odnosi na Lakotu, 

odnosno da se Fondu za zaštitu okoliša plaća svake godine za zbrinuti otpad na Lakoti. Pojašnjava 

kako zapravo Kamen d.d. plati Uslugi d.o.o. a onda oni Fondu.  

Za miješani komunalni otpad i troškove od 120.000,00 kuna pojašnjava kako se cijena 

preuzimanja tog otpada stalno mijenja i nema veze da li je selektirani  otpad čist ili nije, s obzirom da 

se prije za nečisti takav otpad dobivalo novac, dok se lani sve mijenjalo i sada se njima plaća da 

preuzmu isti taj nečisti otpad. Ističe kako se nije planiralo da će građani otpad odvajati 100%, te da 

nitko više u Hrvatskoj nikome ne plaća za preuzimanje selekcioniranog otpada, već komunalna 

društva još plaćaju za preuzimanje. Navodi kako se to spominjalo na Gradskom vijeću više puta.   

Po pitanju Usluge građevine, odgovara kako je taj dio rasformiran i jednim dijelom 

restrukturirana. U jednom dijelu poslovanja bila je u plusu, 6.907,000,00 kuna u 2017. Nakon toga se 

12 radnika otpustilo zbog poslovanja, odnosno, zbog toga što se nisu mogli natjecati za EU fondove, 

gradske natječaje i natječaje Usluge odvodnje, a sve zbog sukoba interesa i jednostavno zbog toga što 

nisu mogli biti konkurentni radeći kao podizvođači neke poslove. Smanjila se tako građevina sa 21 na 

8 radnika, koliko ih je danas zaposleno u tom sektoru Usluge. Sukladno tome smanjili su se prihodi, 

dok za veći prihod u 2018. od 4.461.000,00 kuna u odnosu na planiranih 3.400.000,00 kuna, 

pojašnjava da je to posljedica toga što su se u tom restrukturiranju odradili još neki zaostali radovi 

(Istarski vodovod, HEP)  pa se stoga i postepeno otpuštalo radnike. Navodi da je minus koji je nastao 

u građevini posljedica cijene radne snage i materijala te da se ne može bez gubitka napraviti neki 

posao ugovoren sa ulaznim cijenama u 2017., a odrađen u 2018. godini. 

 



 7 

 Dean Velenderić navodi kako je jasno da se radi o izvještaju za 2017. i 2018., no da nije jasno 

zašto nije pred Vijećem novi predsjednik Uprave Usluge d.o.o., s obzirom da je imenovan u travnju 

ove godine, odnosno, zašto izvješće iznosi netko tko nije više u Usluzi d.o.o. Moli pojašnjenje. 

Zatim navodi kako je na lokalnim izborima obećavano kamp odmaralište, a kasnije je došla 

odluka da komunalno poduzeće koje se bavi otpadom ne može imati kamp odmaralište. Stoga traži 

pojašnjenje zašto se sada u planu vidi 150.000,00 kuna za kamp odmaralište. Nejasno mu je može li 

Usluga d.o.o. graditi kamp odmaralište ili ne može. Najprije se kaže da može, pa da ne može, a onda 

se investira 150.000,00 kuna. Građani Grada Pazina trebaju znati gdje njihovi novci odlaze, pogotovo 

od tako važne tvrtke u vlasništvu Grada kao što je Usluga d.o.o..  

 Ističe kako bi volio i odgovor od g. Šiprake na pitanje da li priznaje da je pogriješio u vezi 

novog sustava prikupljanja otpada koji je uveden u Pazinu, a za koji pretpostavlja, da je tada kao 

predsjednik Uprave inzistirao da takav bude. Taj sustav uzrokuje da se danas ima gomila smeća po 

svuda u kantama i oko polupodzemnih spremnika, dok u Hrvatskoj postoje gradovi koji nemaju takav 

sustav, već otvorene kontejnere, a odvajaju puno više otpada od Grada Pazina.  

 

 Dragan Šipraka po pitanju podnositelja izvještaja odgovara kako se pitalo pravnu službu i 

prema Zakonu o radu, za 2018. godinu odgovoran je predsjednik Uprave koji je Društvo vodio u 

2018., dok će za 2019. biti odgovoran novi predsjednik Uprave, bez obzira što je on do travnja vodio 

Uslugu d.o.o. Navodi kako je to pravni zakon, za koji točno u ovom trenutku ne zna koji, no da se za 

sve može pitati revizore i pravnu službu.    

 Na pitanje u vezi polupodzemnih kontejnera odgovara da bi napravio ovo što je napravio i 

ponovio sve jednako, jer Pazin ima jedan od najboljih sustava u Hrvatskoj. On se ne implementira u 

jednom danu, sustav će zaživiti potpuno s vremenom. Grad Pazin je poštivao sve rokove, sve zakone i 

svu implementaciju i sustav je potpuno legalan, za razliku od velike većine gradova u RH koji to nisu.  

Kao problem navodi državne institucije (organe) koji ne rade dobro, već obećavaju i kasnije 

poništavaju natječaje za kante za selekcionirani otpad. To se direktno odnosi na implementaciju 

sustava u Pazinu, koji se bez toga ne može potpuno uspostaviti do kraja. U dijelu implementacije, 

navodi kako se oduvijek priča o uspostavi potpunog sustava u roku od 3 – 5 godina, kada će se vidjeti 

kako sustav funkcionira i kada se mogu postavljati pitanja „što i kako“.    

 Za kamp odmorište ističe kako nikada nije izjavio da Usluga d.o.o. to ne može raditi, niti da 

ne može po današnjim zakonima to raditi. Naglašava kako Usluga i po današnjim zakonima može 

raditi kamp odmaralište.  

 

 Dean Velenderić na prvi odgovor po pitanju podnositelja izvještaja replicira navodeći kako je 

dokument koji je dostavljen Vijeću potpisan u lipnju 2019. godine, te da piše predsjednik Uprave 

Dragan Šipraka, što smatra neispravnim jer tada Dragan Šipraka više nije bio predsjednik Uprave 

trgovačkog društva Usluga d.o.o.. Smatra, da čak i ako Dragan Šipraka podnosi izvješće ne može biti 

na dokumentu naznačen kao predsjednik Uprave i potpisati taj dokument. Mišljenja je da ako je netko 

od 15. travnja ove godine predsjednik Uprave, onda on mora i potpisati taj dokument.  

 Zatim pita Dragana Šipraku da li još uvijek djeluje u trgovačkom društvu  Usluga d.o.o. i da li 

tamo i dalje obavlja određene poslove, bez obzira što nema nikakve ovlasti u društvu? 

 Drugu repliku upućuje na odgovor o kamp odmaralištu. Navodi kako će pronaći sjednicu 

Vijeća na kojoj je g. Šipraka odgovorio da Usluga d.o.o. ne može raditi kamp odmaralište, jer se 

promijenio zakon. Proziva Dragana Šipraku da laže tvrdeći kako nikada to nije rekao.  

 

 Suzana Jašić obraća se Draganu Šipraki. Navodi kako nastavlja svoje prijašnje izlaganje na 

odgovore koje je dao. Postavlja pitanje da li tvrdi da su danas u Usluzi pokriveni svi minusi, odnosno 

da se uspjelo do danas pokriti 1,8 milijuna kuna minusa? Traži odgovor da li je to točno? Zanima je 

okvirno stanje, koliko je tog minusa pokriveno i odakle, s obzirom da je minusa bilo po nekoliko 

djelatnosti. Zanima je da li tvrdi da ti minusi nisu pokriveni uplatama građana za mješoviti komunalni 

otpad.  

 Dalje navodi kako je prema izvještaju za 2018., godina završena s 1,8 milijuna kuna gubitka. 

U izvještaju stoji kako je gubitak ostvaren zbog većih cijena na tržištu, što smatra da je trend i da se to 

moralo planirati. Osim toga, Kaštijun je s početkom rada kasnio šest mjeseci. Ističe da je to onaj 
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Kaštijun koji je nadahnuto predstavio vijećnicima g. Drandić prije dvije godine, i onaj isti koji smrdi 

jugu Istre već tjednima, te da je u svemu g. Šipraka sudjelovao. 

Smatra neopravdanim žaljenje što se s primjenom Uredbe započelo šest mjeseci kasnije. 

Mišljenja je kako je to dodatno vrijeme od 6 mjeseci trebalo kvalitetno iskoristiti za dodatno testiranje 

sustava i uz put shvatiti koliko miješanog komunalnog otpada proizvodi određeni broj članova 

domaćinstva te onda naručiti prikladne kante. Ističe kako su obećane kante od 60l i da ih još nema.  

Navodi kako ispada da se u kojem slučaju Uredba počela primjenjivati šest mjeseci ranije, 

odnosno od 1.1.2018., u čistoći bi bili u velikom plusu. Da se građani nisu pobunili i da su cijene 

ostale iste kao što se prvotno planiralo, elegantno bi se izvukli, a građani ne bi shvatili da s plaćanjem 

te cijene pokrivaju i neke druge stvari.  

Zaključuje o izvještaju kako je katastrofalno isplaniran i uveden novi sustav. Grad je prljaviji, 

kontejneri su prepuni, usluga je slabija nego prije dvije godine. Poziva podnositelja izvještaja da 

prošeće vikendom i da pogleda na što izgledaju kontejneri za odvajanje otpada od Stancije Pataj do 

centra. Navodi kako se prikazuje poslovanje s gubitkom, a u isto vrijeme Usluga je monopolist u 

komunalnim uslugama: čistoća, odvodnja, groblja, tržnica, „zlatne koke“ parkirališta i sajam, koje 

usluge građani plaćaju. Usluga također dobiva sigurna sredstva od JLS za održavanje objekata i 

uređenje komunalne infrastrukture, a pored svega toga uspijeva biti na gubitku.  

Stoga je neprimjereno vidjeti da takva firma diže troškove reprezentacije na 34 tisuće kuna, te 

da svoj Nadzorni odbor plaća čak 85 tisuća kuna godišnje i to za sedam članova koji se sastaju 

nekoliko puta godišnje. Smatra kako je neprihvatljivo za porezne obveznike da netko nadzire firmu u 

gubitku za 12 tisuća kuna godišnje, umjesto da svi zajedno zbog ovakvih rezultata podnesu kolektivne 

ostavke.  

Proziva g. Šipraku kako se sklonio u Uslugu odvodnja, čekajući bolji trenutak, a da uvijek isti 

dio Nadzornog odbora je i dalje u tom Nadzornom odboru i da se svi prave kao da je sve u redu. 

Smatra da nije.  

 

Dragan Šipraka navodi kako se nikakve cijene nisu mijenjale na pritisak građana, već je cijena 

od početka do kraja uvijek bila ista. Cijena koja je zamišljena nije se mijenjala i ne postoji pritisak 

građana da se cijena smanji. Navodi kako se to ne može napraviti sa strane Usluge kao operatera, jer 

onda to ne bi bilo po zakonu.  

Ističe kako će se na sva ostala pitanja odgovoriti pismeno.  

  

Suzana Jašić replicira g. Šipraki navodeći kako se može govoriti ovako ili onako, no da je 

činjenica kako su pokušali „uvalit“ spremnike od 240 litara svakom četveročlanom kućanstvu, ali nisu 

uspjeli. Onda se umjesto tih 240 litara, potpisalo na 80 litara, što je smanjilo cijenu. Da se prihvatilo 

onakav sustav i da se nije izvršio pritisak danas bi se plaćalo tri puta veću cijenu, a prihod bi Usluge 

bio barem dva puta veći.   

 

 Dean Velenderić replicira izražavajući žaljenje Gradskom vijeću što na njegovo pitanje, da li 

iz razloga što je dugo i ima puno odgovora, a tako je bilo i sa pitanjem ravnateljici Škole kada je 

postavio ono dugo pitanje, dobiva isti odgovor. Ponavlja kako je činjenica da je g. Šipraka bio 

zaposlenik poduzeća koje je 100% u vlasništvu Grada Pazina, te kako građani Grada Pazina imaju 

pravo znati ako je netko na njihovoj „grbači“ te da zaslužuju dobiti odgovor na pitanje koje gradski 

vijećnici postave. Navodi da ako nema odgovora onda neka se tako i kaže, a ne odgovoriti kako će se 

odgovoriti pismeno.  

  

Predsjednik Vijeća odgovara kako Usluga nije u 100 – postotnom vlasništvu Grada Pazina, te 

da je odgovor kako će netko pismeno odgovoriti na pitanje, odgovor. Ne prihvaća da vijećnica Jašić 

ponovno izađe za govornicu, navodeći kako je imala dva, tri izlaska i da Poslovnik ne dozvoljava više. 

Smatra kako bi trebalo zaključiti  raspravu.  

 

 Suzana Jašić iz klupe navodi kako nije dobila odgovore na sva upućena pitanja.  
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 Predsjednik Vijeća odgovara kako će odgovore dobiti pismeno i ako ne bude zadovoljna da 

može na sljedećoj sjednici Vijeća kroz vijećnička pitanja ponoviti ista pitanja. Navodi kako je to 

Gradsko vijeće i da ono tako funkcionira. Ako nema više konkretnih pitanja, predlaže da se rasprava 

zaključi.  Replike više ne prihvaća jer su već bile dvije od strane vijećnice Jašić. 

 

 Valter Milohanić obraća se g. Šipraki. Navodi kako Kaštijun ne radi, odnosno, radi kako radi, 

i otpad koji se tamo odvozi, i kada se obradi, zbog loše kvalitete nije za daljnju upotrebu kao gorivo pa 

se sada gradi spalionica u Puli. Stoga pita, da li im je „sinulo“ da se zbog mase otpada koji se baca u 

polupodzemne spremnike, otpada koji nije za recikliranje, poput, keramike, ukine kartično plaćanje. 

Ljudi su već prilično naučili odvajati otpad, te bi bilo dobro da polupodzemni spremnici budu 

otvorenog tipa za sav ostali otpad koji se ne može reciklirati a spada u miješani komunalni otpad, čime 

bi se npr. dobilo i drveni otpad (bio otpad) za koji građani ionako ne znaju gdje ga odlagati. Ujedno bi 

se time nakon prerade otpada na Kaštijunu dobila i veća kvaliteta goriva. 

 

 Dean Velenderić replicira na navode predsjednika Vijeća u dijelu koji se odnosi na odgovor 

vijećnici Jašić gdje je rečeno“ tako Gradsko vijeće funkcionira“ . Smatra da tako Gradsko vijeće ne bi 

trebalo i ne smije funkcionirat te da to nije sukladno zakonu, Poslovniku i Statutu Grada.  

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje odvojeno na glasovanje Godišnje izvješće o 

poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2018. godinu s izvješćima: a) o upravljanju, 

organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2018. godinu i b) o upravljanju i održavanju 

parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2018. godinu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 9 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 2 glasa 

„SUZDRŽANA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2018. godinu 

u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 30. kolovoza 2019. 

godine. 

 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 10 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 1 glasom 

„SUZDRŽANIM“ donosi 

 

Z A K L J U Č K E 
 

a) Prihvaća se Izvješće o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 

2018. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 30. 

kolovoza 2019. godine i 

 b) Prihvaća se Izvješće o upravljanju i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 

2018. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 30. 

kolovoza 2019. godine. 

- Prilog: 5. 

 

Ad – 6.  

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Godišnjem izvješću o poslovanju trgovačkog društva 

Usluga odvodnja d.o.o. za 2018. godinu. 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 16. rujna 2019. razmatrao je Godišnje 

izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2018. godinu, te predlaže Vijeću 

da isto prihvati. 

 

 Dean Velenderić navodi kako je 26. i 27. kolovoza ove godine u Pazinskoj jami curila jako 

zamućena voda i širila neugodan miris po deterđentu, što je uzrokovalo pomor velikog broja riba. 

Slike toga su strašne i žao mu je što ih ne može pokazati zbog tehničkih poteškoća. Navodi kako se 

vraća u povijest i na stotinu i jedno pitanje koje je vijećnica Suzana Jašić postavila na tu temu. Ne zna 
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odakle izvire ta voda, da li dolazi iz Grada ili nekog pritoka, ali smatra da ovu situaciju treba riješiti i 

da Grad treba priznati da tamo nešto nije u redu. Pita se da li zagađena voda dolazi iz pročistača, za 

koji se tvrdi da je sve u redu te da su se radila testiranja koja to potvrđuju. Međutim, scene onoga što 

se desilo u jami su strašne, te će za sljedeće Gradsko vijeće pokušat donijeti slike incidenta. Ističe 

kako je bio užasnut scenama pomrlih riba, crnom vodom i bijelim balončićima od deterđenta. Pita se 

od kuda ta voda ulazi u jamu? 

Moli nadležne institucije ili netko tko može da odgovori na ta pitanja. 

 

 Hani Glavinić upućuje pitanje g. Šipraki vezano za kanalizacijsku mrežu na Stanciji Pataj. 

Navodi kako je nakon izvedenih radova i asfaltiranja, danas taj novi asfalt u gorem stanju nego što je 

bio prije radova. Ističe kako su tamošnji stanovnici ogorčeni tom činjenicom te traže i nadaju se 

nekakvom rješenju. Bilo je govora kao će doći do sanacije, pa moli odgovor na pitanje da li je 

planirana sanacija na području Stancije Pataj po pitanju asfalta?   

 

 Dragan Šipraka po pitanju zamućenja vode u Pazinskoj jami (Dean Velenderić) odgovara 

kako su imali dvije prijave, građana i vodočuvara te da će se odgovoriti s javnim dokumentima o 

događajima 26. i 27. kolovoza ove godine. Navodi kako ima slike jer je tada bio dole sa policijom i 

vodočuvarom te da sa strane Usluge nema nikakvih zagađenja. Odgovor će dostaviti pismeno. 

 Na pitanje da li se planira sanacija asfalta na Stanciji Pataj (Hani Glavinić) odgovara kako su 

radovi završeni te se trenutno otklanjaju nedostaci. Dan je rok za otklanjanje nedostataka do sljedećeg 

ponedjeljka. Jučer je bila koordinacija, sastavljen je zapisnik i ako se nedostaci ne otklone, aktivirati 

će se bankovna garancija firme koja je izvodila radove. Očekuje se, odnosno, inzistira se na tome da se 

ponovno asfaltira cijeli donji dio od Etradexa do mjesta gdje je bilo asfaltirano prije.  

 

 Mirjana Galant ističe kako se osjeća prozvanom čim se spomene uređaj za pročišćavanje. U 

vezi događanja, kronološki navodi kako ju je ponedjeljak 26. kolovoza nazvala vodopravna 

inspektorica i rekla da je stigla prijava o zagađenju i pomoru riba. Odmah se izašlo na teren i 

pregledalo cijeli uređaj gdje je ustanovljeno da nije bilo ispuštanja nikakve mutne vode. U isto vrijeme 

došla je policija i vodočuvar, koji su također bili obaviješteni. Po izvršenom očevidu vodočuvar je 

napisao izvješće koje je objavljeno na facebook stranici Grada Pazina. Sve je i slikano, tako da postoji 

izvještaj vodočuvara i izvještaj policije u kojima stoji kako u Šaltariji nije bilo crne, niti obojane  vode 

te da nije zabilježeno nikakvo zagađenje i neugodni mirisi.  Ustanovljeno je 10-20 uginulih riba, dok 

vodočuvar navodi kako je moguće da je došlo do pomora ribe zbog visokih temperatura i malo vode, 

te nedostatka kisika u toj vodi. Navodi kako se slična situacija godinama unazad desila u Mirni, kada 

su rađene analize te su upravo to bili razlozi pomora ribe. Vjeruje kako je vodočuvar na temelju toga 

iskustva došao do takvog zaključka i za ovo u Pazinu. 

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Godišnje izvješće o poslovanju 

trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2018. godinu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 

2018. godinu, u tekstu kako ga je izradio direktor Društva Broj: 127-1/2019 od lipnja 2019. godine, a 

Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 30. kolovoza 2019. godine. 

- Prilog: 6. 

 

Ad – 7. 

Godišnji izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2018. godinu obrazlaže Vlasta 

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

Tijekom 2018. godine „Pazin“ d.o.o. je uspješno realizirao sve obavezne radove na zgradama, 

odnosno usluge propisane zakonima, odlukama ili pravilnicima. Broj zgrada je ostao siti, a radi se o 

248 zgrada, odnosno oko 2000 prostora. Navodi kako je u  2018. proširena  djelatnost društva gdje je 
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dana sada mogućnost daljnje izrade etažnih elaborata u procesima povezivanja knjige položenih 

ugovora i zemljišnih knjiga.  

Osim hitnih popravaka i intervencija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade 

(141.113,75 kuna), te manjih popravaka na zgradama (165.779,70 kuna) izvedeni su i veći 

investicijski radovi na zgradama; 9.782.175,67 kuna (većim dijelom energetska obnova zgrada, 

manjim dijelom preostali veliki popravci), izvanredno održavanje i preuzete zakonske obveze u iznosu 

29.328,10 kuna , ostale usluge 4.096.531,23 kuna, odnosno sveukupno 15.289.275,97 kuna. 

Ukupni prihodi ostvareni u 2018. godini u iznosu od 903.321,82 kune viši su za 17,31% nego 

2017. godine  te su ukupni rashodi u visini od 901.338,18 kuna viši za 17,88%. Ostvarena je neto dobit 

od 1.983,64 kuna. 

Trgovačko društvo „Pazin“ d.o.o. ostvarilo sve svoje zadaće i ciljeve u 2018. godini; 

realizirano je ukupno 15.289.275,97 kuna poslova na stambenim i poslovnim zgradama (energetska 

obnova, redovito održavanje, hitni, manji i veliki popravci, izvanredno održavanje te usluge), te je 

društvo poslovalo pozitivno. 

 

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 16. rujna 2019. razmatrao je Godišnji 

izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2018. godinu, te predlaže Vijeću da isto prihvati. 

  

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dean Velenderić navodi kako nije produžen certifikat vezan za nabavku goriva za grijanje te 

vođenje kotlovnice u sklopu nebodera u ulici Jurja Dobrile. Zanima ga kako se to odrazilo na 

poslovanje, odnosno da li je sada lakše, te ga zanima što ljudi govore o novoj ovlaštenoj tvrtki koja 

vodi kotlovnicu.   

 

 Vlasta Nekić odgovara kako je Pazin d.o.o. raskinuo ugovorne odnose sa kotlovnicama nakon 

čega je tvrtka Energo sklopila ugovor. Ističe kako nisu supotpisnici ugovora i kako nemaju uvida u 

iste. Navodi kako su kotlovničari strojarska djelatnost, dok je djelatnost društva upravljanje zgradama 

te nije bio zaposlen niti jedan strojar dok su vodili kotlovnice, već su to bili djelatnici Usluge d.o.o. 

Radilo se o ugovornom odnosu za što se plaćao određen iznos koji se isplaćivao s računa velikih 

kotlovnica, a koji su još uvijek otvoreni i na kojima postoje sredstva. Tim računima upravlja savjet 

kotlovnica do njihovih zatvaranja. Zatvoren je samo jedan račun, i to za kotlovnicu u Muntriljskoj 

ulici jer su suvlasnici odlučili povući sva sredstva s tog računa te pretpostavlja da će se isto dogoditi i s 

ostalim računima.  

 

 Suzana Jašić pita da li Pazin d.o.o planira podići cijenu pričuve u narednom periodu do kraja 

2019. ili u 2020. godini. Navodi da se priča o povećanju od nekih 30% pa ju zanima koliko je to 

točno?  

 

 Vlasta Nekić odgovara kako je zakonska pričuva 1,53 kn/m2. Određene zgrade željom ili 

potrebom  za investicijom povećavaju pričuvu koja tada raste. Često na rast pričuve utječu i krediti te 

se pričuva podiže kada zgradi moraju biti osigurana sredstva. Visina pričuve ne ovisi o naknadi 

upravitelja za upravljanje i osnovna pričuva se neće podizati.  

 

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

društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2018. godinu. 

 Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Godišnji izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2018. godinu u 

tekstu kako ga je Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 30. kolovoza 2019. 

godine. 

- Prilog: 7. 
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Ad – 8. 

Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2018. godinu 

obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika) 

Navodi kako je Razvojna agencija  tijekom 2018. godine provodila i sudjelovala u provođenju 

projekta: D-STIR i PODUZETNIČKI INKUBATOR U PAZINU, dok je u listopadu potpisan Ugovor 

o provođenju projekta  Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske 

agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“.  

Razvojna agencije je u 2018. godini prijavila i projekt u sklopu međunarodne suradnje 

Interreg Adriatic Ioninan – ADRION Programme, no nije prošao i neće se provoditi u narednom 

periodu.    

 Za Poduzetnički inkubator u Pazinu navodi kako je djelatnica agencije bila koordinator 

projekta u sklopu kojeg se rekonstruirala i adaptirala zgrada te je dobiveno pet potpuno novih ureda za 

poduzetnike početnike. U sklopu istog projekta napravljena je digitalna baza podataka poduzetnika na 

području središnje Istre, a koja je dostupna na web stranicama Inkubatora.  

Ukupni prihodi društva u 2018. godini iznosili su 253.189,00 kuna, a ukupni rashodi 

342.996,00 kuna, te se u 2018. godini bilježi gubitak od 89.807,00 kuna. Iskazani gubitak posljedica je 

provedbe projekta D-STIR te troška plaće za projekt Rekonstrukcije i uspostave poduzetničkog 

inkubatora pri čemu je najprije potrebno realizirati rashode, dok se pripadajući prihodi ostvaruju 

refundacijom u narednom periodu.  

 Koristi priliku te poziva svih sutra, u petak na Dane otvorenih vrata Inkubatora.  

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 16. rujna 2019. razmatrao je Izvještaj o 

poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2018. godinu, te predlaže Vijeću 

da isto prihvati. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Deana Velenderića zanima da li već sada pred Vijećem mogu reći kada će krenuti javni 

natječaj za prostore u Poduzetničkom inkubatori te kakva je procedura. Zanima ga i što se nudi 

potencijalnim korisnicima prostora i pod kojim uvjetima odnosno po kojoj cijeni.  

 

 Maja Stranić Grah navodi kako će tema biti vezana za Grad  Pazin, jer će biti vlasnik prostora, 

dok će Razvojna agencija upravljati prostorom. Stoga će natječaj za zakup pet uredskih prostora na 

prvom katu biti  raspisan od strane Grada Pazina u listopadu 2019. Naglašava kako se radi o pet 

prostora, od čega su dva malo veća koja se mogu koristiti zajednički. Početna cijena biti će oko 74 

kn/m2, odnosno nekih 800,00 kuna mjesečno po prostoru. U tu cijenu ulazi potpuno opremljen ured sa 

namještajem, računalom, multifunkcionalnim printerom, a u sklopu cijene biti će svi režijski troškovi, 

brzi Internet i održavanje informatičke opreme. Ograničenje kod natječaja postoji u dijelu da se ne 

smije davati nikakve subvencije poduzetnicima za plaćanje tog najma jer se radi o tržišnim cijenama 

koje se nikako ne smiju spuštati. Navodi kako je to malo u kontradikciji sa samim Inkubatorom, no 

smatra da 800,00 kuna mjesečno i sve što se dobije u toj cijeni nije veliki izdatak za potencijalnog 

poduzetnika, korisnika prostora. 

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvještaj o poslovanju trgovačkog 

društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2018. godinu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 

2018. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 30. 

kolovoza 2019. godine. 

- Prilog: 8. 

 

Ad – 9. 

Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2018. godinu obrazlaže 

Nevija Srdoč (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 
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Navodi kako smatra da Izvještaj zaslužuje pažnju iz razloga što se radi o velikom broju udruga 

i velikom broju programa. 

U 2018. ukupno je financirano 85 programa/projekata/manifestacija/aktivnosti od čega 13 u 

području odgoja i obrazovanja, 26 u području kulture, 27 u području socijalne skrbi i zdravstva, 12 u 

ostalim područjima od interesa za opće dobro te 7 u području sporta s ukupnim iznosom od 

2.552.930,86 kuna. Navodi kako se pojedinačne izvještaje svih udruga mogu pronaći na službenim 

stranicama Grada, a ono što ga razlikuje od prošlogodišnjeg izvještaja je to što je u njemu i izvješće 

Državne revizije koje je pozitivno.  

Ističe i kao je u 2018. zaokružen natječaj koji se tiče davanja prostora udrugama putem javnog 

natječaja, nakon čega su potpisani ugovori na pet + pet godina ukoliko se poštuju sve odredbe iz 

ugovora.  

Odbor za kulturu na sjednici 17. rujna 2019. razmatrao je Izvještaj o radu udruga i drugih 

organizacija civilnog društva za 2018. godinu, te Vijeću daje pozitivno mišljenje. 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. rujna 2019. razmatrao je predmetni Izvještaj, te 

predlaže Vijeću da istog prihvati. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

drugih organizacija civilnog društva za 2018. godinu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2018. godinu u 

tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 10. rujna 2019. godine. 

- Prilog: 9. 

 

Ad – 10. 

Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2018. godine obrazlaže Mirjana Galant (po tekstu koji se nalazi u prilogu 

zapisnika). 

Navodi kako su tijekom 2018. održane tri sjednice na kojima su uvijek prisustvovali svi 

članovi Povjerenstva, a osim toga, prema potrebi, održavani su sastanci i telefonski dogovori u vezi 

organizacije i realizacije aktivnosti iz Programa rada. 

Na sjednicama se raspravljalo se odvije bitne teme; po pitanju Istanbulske konvencije – 

Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, te o 

okruglom stolu „Povelja o ravnopravnosti – pozitivnom iskustvu HOLCIMA u ostvarivanju politike 

ravnopravnosti spolova“  koje se održalo u tvrtki HOLCIM d.o.o. Koromačno, na kojem su članovi 

Povjerenstva sudjelovali. Radilo se o prezentaciji modela korporativnog upravljanja u kojem tvrtka 

poduzima aktivnosti kako bi se čim više žena, koje su podzastupljeni spol, uključilo u rad i upravljanje 

tvrtkom. 

 Povjerenstvo je u razdoblju od siječnja do prosinca 2018. godine realiziralo sve aktivnosti 

prema Programu rada Povjerenstva za 2018. godinu. Obilježeni su  značajni međunarodni i nacionalni 

datumi u suradnji sa nadležnim upravnim odjelima Grada Pazina, Sigurnom kućom Istra,  obrazovnim 

ustanovama, Policijskom postajom Pazin, Gradskim društvom Crvenog križa Pazin Gradskom 

knjižnicom Pazin, Domom za odrasle osobe Motovun (Domskim bandom), Društvom Naša djeca 

Pazin, te drugim udrugama, institucijama i pojedincima: Međunarodni dan žena – 8. ožujak, 

Međunarodni dan obitelji – 15. svibanj. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama - 22. rujan,  

Međunarodni dan protiv trgovanja ljudima – 18. listopad i Međunarodni dan muškaraca – 3. studeni. 

Na kraju obrazlaganja poziva sve na obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad 

ženama koje Povjerenstvo organizira sutra.  

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. rujna 2019. razmatrao je Izvještaj o radu 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 

godine, te predlaže Vijeću da isto prihvati. 
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Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. rujna 2019. razmatrao je Izvještaj o radu 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 

godine, te predlaže Vijeću da isto prihvati. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Suzana Jašić pohvaljuje aktivnosti Povjerenstva po pitanju Istanbulske konvencije te po 

pitanju uključivanja učenika u neke od aktivnosti. Navodi kako u Izvještaju stoji da je važno 

senzibilizirati društvo s problematikom nasiljem nad ženama te slati jasnu poruku da se nasilje u 

nikakvom obliku ne tolerira i da treba mijenjati predrasude i stavove.  

 Ističe kako je glavna zvijezda pučke fešte RIM ove godine bio Mladen Grdović. S obzirom da 

Povjerenstvo (citira): „potiče i provodi trajne i sustavne radnje radi uklanjanja svih oblika spolne 

diskriminacije i podizanja svijesti javnosti o potrebi stvaranja jednakih mogućnosti te zaštitu od 

nasilja u obitelji i drugih oblika nasilja te prati i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika nasilja, uz 

unapređenje zaštita žrtva obiteljskog nasilja“ zanima je da li je Povjerenstvo i u kakvom obliku 

izrazilo prosvjed Gradu Pazinu što na RIM dovodi pjevača koji je više puta uhićen zbog obiteljskog 

nasilja. Smatra kako su uzalud okrugli stolovi, formalne tribine, šetnje i ostalo, jer se ovako šalju 

dvosmislene poruke. Govori se najprije kako je nasilje loše, a onda se na glavnu pučku feštu dovede 

čovjeka koji je uhićivan zbog obiteljskog nasilja. Navodi kako nije važno samo što Povjerenstvo 

poruči, već i Grad. Zanima je i koliko je Grad Pazin platio za nastup tog pjevača? 

 

 Hani Glavinić navodi kako ima pitanje koje se odnosi na pitanje koje je postavila na 18. 

sjednici Gradskog vijeća, a odnosilo se na Europsku Povelju o ravnopravnosti žena i muškaraca na 

lokalnoj razini. Zanima je da li je Grad Pazin upoznat s odredbama Povelje i da li se planira njezino 

potpisivanje u budućnosti, kao što su to za sada učinili Grad Labin i Općina Vižinada? 
 

U 19:45 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 
 

 Mirjana Galant odgovara vijećnici Jašić kako Povjerenstvo nije uložilo nikakav prosvjed i nije 

se na taj način reagiralo protiv toga da se angažira Mladen Grdović za pučku feštu RIM, iz razloga što 

nisu smatrali da treba čovjeka sprečavati da  nastupa na osnovu prijava za obiteljsko nasilje za koje 

nikada nije procesuiran i kažnjen. Navodi kako će se za naredno razdoblje voditi računa i o takvim 

situacijama na što ih obvezuje i Konvencija Vijeća Europe koja će postrožiti kazne za takve 

prekršitelje.   

 Po pitanju Povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini (Hani Glavinić) 

odgovara kako se radi na tome, te da su u dogovoru sa županijskim Povjerenstvom za ravnopravnost 

spolova, koje je tu Povelju potpisalo 2015. godine, no da je to složeniji proces pa je potrebno neko 

vrijeme.  

  

Zoran Sloković vezano uz izvođača za RIM, navodi kako razumije pitanje i prihvaća u njemu 

upućenu kritiku. Navodi kako je Grad Pazin raspisao Natječaj za organizaciju manifestacije RIM i nije 

niti s jednim izvođačem potpisao direktan ugovor, već je ufovorio uslugu organizacije cijele 

manifestacije koja uključuje i izvođača. Troškovi organizacije manifestacije RIM- a za Grad su 

otprilike 100 tisuća kuna. Ove godine je upravo zbog objedinjavanja nabave malo spuštena cijena u 

odnosu kada se posebno ugovarala pozornica, posebno izvođač i drugi izvođači te ostale usluge. 

 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvještaj o radu Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 

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 Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine KLASA: 550-01/19-01/13, URBROJ: 2163/01-05-05-19-

10 od 25. srpnja 2019. godine. 

- Prilog: 10. 
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U 19:50 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Valter Žgrablić, pa predsjednik Vijeća konstatira 

da sjednici prisustvuje 11 vijećnika. 

 

Ad – 11. 

 Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu 

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

Navodi da su u prvom polugodištu bile dvije izmjene Proračuna, u ožujku i u lipnju 2019. 

Izvještaj sadrži prihode i primitke te rashode i izdatke svih proračunskih korisnika.  

Ističe kako porezni prihodi u Gradu Pazinu iz godine u godinu rastu, kao i izvorni prihodi 

Grada Pazina u odnosu na 2018. godinu, što sugerira da je veće zapošljavanje i da su veći osobni 

dohoci. U narednom razdoblju slijedi ponovno porezna reforma za koju se ne zna kako će se odraziti 

na gradski proračun s obzirom da Grad Pazin ima među najvećim postotkom zaposlenih mladih osoba 

(25-30 godina) u Hrvatskoj, kojima se neće oporezivati dohodci. Prema predviđanjima biti će to od 1,5 

do 2 milijuna kuna manje u Proračunu.  

  Ističe kako je u prvih 6 mjeseci ostvareno 38.609.299,99 kuna prihoda i 1.204.064,00 kuna 

primitaka, dok je s druge strane bilo 33.317.196,92 kuna rashoda i 1.086,545,00 izdataka, što dovodi 

do suficita od 5.409.622,00 kuna što sa prenesenim manjkom iz prethodnog razdoblja u visini od 

7.695.206,00 kuna dovodi do manjka od 2.285.583,00 kuna koje treba pokriti u narednom razdoblju.  

U nastavku obrazlaže po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima. 

Zaključno, navodi kako su, uz pomoći iz raznih proračuna, najznačajniji prihodi Grada Pazina 

porezni prihodi gdje je godišnji plan ostvarenja planiran u iznosu od 19.833.690,00 kuna, dok je u 

prvih šest mjeseci ostvareno 54,79% od planiranog, što je u odnosu na isto razdoblje u 2018. 

povećanje od  6,83%.   

 Na kraju prvog polugodišta u konsolidiranom Proračunu ostvaren je višak 5.409.622 kuna,  

preneseni manjak za pokriće iz prethodnih godina iznosi 7.695.206 kunan te je na kraju izvještajnog 

razdoblja ostvareno 2.285.585 kuna manjka prihoda i primitaka. Primarni cilj u narednom razdoblju je 

smanjivanje proračunskog manjka prenesenog iz prethodnih godina. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 16. rujna 2019. razmatrao je prijedlog 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da 

istog prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća pohvaljuje Grad Pazin na povećanju prihoda, čemu su doprinijele i neke 

odluke vezane uz poslovne zone ili poslovne subjekte te subvencije  koje su napravile pravu stvar što 

se može iščitati i iz izvještaja koji govori kako ima više zaposlenih i kako se više radi.  

Nakon te konstatacije  otvara raspravu.  

 

 Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu. 

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

 

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  

o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu 

- Prilog: 11. 

 

Ad – 12. 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u 

vlasništvu Grada Pazina. 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednicama 

održanim 16. rujna 2019. razmatrali su prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu 

Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

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

kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina u predloženom tekstu. 

Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ donosi 
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O D L U K U 

 o kupoprodaji poslovnih prostora 

 u vlasništvu Grada Pazina 

- Prilog: 12. 

 

Ad – 13. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o davanju poslovnog prostora u 

zakup. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednicama 

održanim 16. rujna 2019. razmatrali su prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup, te 

predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Dean Velenderić navodi kako se tu radi o usklađivanju sa zakonom, o čemu je bilo rasprave i 

na Odboru za statut, te ga zanima da li će te odluke kasnije doći na Vijeće u vezi bilo kakve 

pojedinačne stvari ili je Gradonačelnik, odnosno Povjerenstvo ovlašteno donositi pojedinačne odluke 

bez Vijeća.  

 

 Zoran Sloković pojašnjava kako se radi o dvije odluke. Jedna je davanje poslovnog prostora u 

zakup, koji se daje u zakup putem natječaja kojeg raspisuje Gradonačelnik a kojemu je Statutom  

povjereno upravljanje poslovnim prostorima.  

 Što se tiče prodaje poslovnih prostora, Odluka isključivo mora doći na Vijeće. Druga je stvar 

kada se prodaje putem javnog natječaja, gdje ovisno o vrijednosti, može raspolagati Gradonačelnik ili 

Vijeće (vrijednost preko 200 tisuća kuna). Ako se prodaje bez javnog natječaja, odluka u svakom 

slučaju mora doći na vijeće.  

 

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

poslovnog prostora u zakup u predloženom tekstu. 

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

 

O DL U K U 

o davanju poslovnog prostora u zakup 
- Prilog: 13. 

 

 

Ad – 14. 

Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, 

Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje obrazlaže 

Zoran Sloković (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi da će se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina održati 

zadnje nedjelje u desetom mjesecu. Odluka o raspisivanju izbora donosi se danas na Gradskom vijeću 

te će ta Odluka biti objavljena tijekom idućeg tjedna u „Službenim novinama Grada Pazina“ i dan 

nakon toga stupiti će na snagu.  

Nakon toga, Gradonačelnik imenuje Izborno povjerenstvo koje provodi izborne radnje te 

donosi obavezne upute za predlaganje izbornih listi koje će biti objavljene na službenim web 

stranicama  Grada Pazina. Prvi rok će biti 14 dana za podnošenje listi kandidata.  

Inače, Odluku koja regulira izbore za Vijeće mjesnih odbora u Gradu Pazinu može se naći u 

„Službenim novinama Grada Pazina! broj 8/13. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 16. rujna 2019. razmatrao je prijedlog Odluke o 

raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, 

Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje, te predlaže Vijeću da istu prihvati s 

prijedlogom da se u točki II. Odluke umjesto brojke „29“ upiše brojka „27“ i u točki IV. umjesto riječi 

„osmog“ upiše riječ „prvog“. 

 

U 20:00 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 



 17 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, 

Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje zajedno sa prijedlogom Odbora da se u 

točki II. Odluke umjesto brojke „29“ upiše brojka „27“ i u točki IV. umjesto riječi „osmog“ upiše riječ 

„prvog“. 

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

 

O D L U K U 

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora  

Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, 

Zamask i Zarečje s time da se u točki II. Odluke umjesto brojke „29“ upisuje brojka „27“  

i u točki IV. umjesto riječi „osmog“ upisuje riječ „prvog“. 

- Prilog: 14. 

 

Ad – 15. 

Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina obrazlaže Zoran Sloković (po tekstu koji se nalazi u 

prilogu zapisnika). 

Pojašnjava kako se radi o zamjeni dvije nekretnine za koje je bilo već ranije riječi. Jedna je 

nekretnina koja je do sada bila u vlasništvu trgovačkog društva Usluga d.o.o.,  gdje je sada prostor 

novog Poduzetničkog inkubatora kod same gradske tržnice. Ta bi se nekretnina zamijenila za 

nekretninu koja je do sada bila u vlasništvu Grada Pazina, na kojoj duže vrijeme posluje pogrebna 

djelatnost trgovačkog društva  Usluga d.o.o. Navodi kako su nekretnine približno iste vrijednosti, 

odnosno razlika je nešto više od 20 tisuća kuna u korist Grada Pazina te će Usluga d.o.o. isplatiti tu 

razliku.  

 

U 20:05 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Valter Žgrablić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika. 

Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednicama 

održanim 16. rujna 2019. razmatrali su prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina, 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 zamjeni 

nekretnina u predloženom tekstu. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U  

o zamjeni nekretnina  

- Prilog: 15. 

 

Ad – 16. 

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

19. rujna 2019. razmatrala prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za 

gospodarstvo, financije i razvoj, te predlaže Vijeću da istog prihvati s prijedlogom da se VLADIMIR 

BURIĆ iz Pazina, Dubravica 4, razriješi dužnosti predsjednika na osobni zahtjev a da se umjesto njega 

za predsjednika Odbora imenuje MARKO BREŠČIĆ, iz Pazina, Butoniga, Cesari 7. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Zoran Sloković navodi da su zamoljeni na Komisiji da se iznese na Gradskom vijeću da je 

vijećnica Suzana Jašić glasovala protiv prijedloga i to iz razloga što je g. Breščić član Nadzornog 

odbora trgovačkog društva Usluga d.o.o.  

 

Suzana Jašić (iz klupe) ističe kako želi da se javno izgovori da je glasovala protiv „zbog 

sukoba interesa“ za koji smatra  da postoji.  



 18 

Zoran Sloković pojašnjava kako je na Komisiji vijećnica Jašić glasovala protiv prijedloga da 

g. Breščić bude predsjednik Odbora za gospodarstvo, i to iz razloga što je isti član NO Usluga d.o.o. 

pa vijećnica smatra da se tu radi o sukobu interesa. 

 

Dean Velenderić navodi kako mu je kolega Breščić drag i kako nema ništa protiv da bude 

predsjednik Odbora. Smatra, ipak, kako je malo čudno da jedan podnosi ostavku iz razloga što je 

povezan s Uslugom d.o.o., a drugi se postavlja na isto mjesto, a involviran je na neki način u Uslugu 

d.o.o. kroz Nadzorni odbor, te bi trebao kontrolirati što Društvo radi. Navodi kako će podržat 

prijedlog, no da je situacija  u najmanju ruku čudna.   

 

Suzana Jašić moli da se neke stvari razjasne. Navodi kako kod imenovanja nema osobnih 

stvari kao ni to da li je netko simpatičan ili ne. Ističe kako je samo konstatirala sukob interesa. 

Gospodin Breščić je u NO Usluge d.o.o., a predsjedavat će Odborom koji će usvajati sva ta silna 

izvješća Usluge d.o.o. Ispada da će sam sebi dizat ruku. Ističe kako to nije uobičajeno  

 

Renato Krulčić iz klupe navodi kako bi po tome trebao g. Breščić izaći i iz Gradskog vijeća.  

 

Suzana Jašić navodi kako je Vijeće drugo, jer je vijećnik izabran na izborima, dok se u 

Odboru može izuzet i može biti netko drugi umjesto njega. U Vijeću nema izbora, a u Odboru ima.  

Zaključuje kako je htjela konstatirat da je došlo do potencijalnog sukoba interesa te joj stoga prijedlog 

za predsjednika nije bio prihvatljiv, što nikako nije osobno.  

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Rješenja o razrješenju i 

imenovanju predsjednika Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj, prema prijedlogu Komisije. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 9 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 3 glasa 

„SUZDRŽANA“ donosi 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj  

Gradskog vijeća Grada Pazina 

- Prilog: 16. 

 

Ad -17. 

Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2019. godine obrazlaže 

Renato Krulčić. 

Navodi kako neće ponavljati ono  što je napisano, već kroz izvještaj želi dati neke informacije 

koje nisu u materijalu, a desile su se u izvještajnom razdoblju.  

Osvrće se na prvi dio izvještaja gdje se govori o aktima koji su odaslani na sjednice Gradskog 

vijeća te dodaje kako se je za Plan za gospodarenjem državnim poljoprivrednim zemljištem napokon 

dobilo suglasnost Ministarstva poljoprivrede, što je pretpostavka za početak raspisivanja natječaja za 

raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem na području Grada  Pazina.  

Navodi kako je u prvoj polovici godine donijeta Odluka o zajedničkom komunalnom redaru te 

je  raspisan natječaj za prijem u službu. Sljedeći tjedan otvoriti će se pristigle prijave te će još jedan 

komunalni redar početi s radom, a gdje će tri dana biti na području Grada Pazina i nakon toga po jedan 

dan u općinama Gračišće, Cerovlje, Lupoglav i Lanišće.  

Za dio strateških dokumenta koji se tiču prilagodbi klimatskim promjenama te revizije samog 

plana SEAPA, navodi kako se nada da će se regulirati sama klima u Gradskoj vijećnici i da će se težiti 

prema tome što su si zadali. Primarna je štednja energije i racionalno raspolaganje onime što nas 

okružuje.  

Spominje i da su raspisane mjere za poduzetničke potpore, gdje naglasak stavlja na dadilje 

koje su se našle u tom paketu mjera. Navodi kako je upravo prekjučer završena edukacija te kako je 

uspješno položilo sedam dadilja na području Grada Pazina te se sada očekuje otvaranja obrta i 

korištenje sredstava potpore koja su osigurana u Proračunu. 
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U dijelu komunalne infrastrukture, ističe da se izvodi D2 cesta u Poslovnoj zoni Ciburi te da je 

već druga situacija došla na naplatu, temeljem čega se može reći da će se biti u rokovima za tehnički 

pregled za građevinu koja se gradi u toj zoni.  

Također, u Trvižu je završen zadnji dio prve faze izgradnje kanalizacijskog sustava u sklopu 

koje je izgrađen nogostup kod mjesne crkve, gdje upravo slijedi izdavanje građevinske dozvole za sam 

uređaj i raspisivanje natječaja za izgradnju uređaja u Trvižu.  

Završena je i prva faza radova izgradnje kanalizacijskog sustava u Lindaru, gdje je bilo 

asfaltiranja i proširenja ceste te postavljanja javne rasvjete i postavljanja optike. Na tom području 

krenula je druga faza gdje se gradi spojni cjevovod od Lindara do Dubravice čime će se cijelo naselje 

Lindar spojiti na pročistač otpadnih voda u Pazinu.  

Također, navodi kako se druga faza na izgradnji kanalizacijskog sustava očekuje i u Zarečju te 

u sklopu toga raspisivanje natječaja za izradu samog pročistača.   

Naglašava kako se očekuje da će idućeg četvrtka na sjednici Vlade na dnevnom redu biti 

odluka o zaduživanju za javnu rasvjetu te se nada da će se putem HABORA pokrenuti instrumente za 

dodjelu sredstava i onda početak projekta.  

U infrastrukturu se ulagalo i u naselju Belci gdje je u suradnji s Istarskim vodovodom 

izgrađen vodovodni ogranak, te navodi kako je jučer potpisana Studija za aglomeraciju Pazina i osam 

općina (Pazinština i Žminj). Pojašnjava kako se radi o studiji izgradnji sustava odvodnji i vodoopskrbi 

na tim područjima u vrijednosti 2,8 milijuna kuna uvećana za PDV. Rok za izradu studije je dvije 

godine, dok bi se već nakon prve godine paralelno krenulo s izradom projekata te računa kako bi se 

2023. u novoj proračunskoj dekadi krenulo u realizaciju projekata.   

Navodi kako je proračunska dekada (5+3) i rok za povlačenje novaca iz EU fondova do 2023. 

jako bitna zbog projekta autobusnog kolodvora koji se prijavljuje na Ministarstvo prometa, za koji se 

očekuje da će se jasnije informacije imati do konca ove godine.  

Navodi kako je jučer potpisan i Sporazum s Hrvatskim vodama za reguliranje vodotoka bujice 

Dražej jer se želi da voda bujice preko Lakote dođe do Pazinčice bez štetnih djelovanja na odlagalište 

građevinskog otpada na Lakoti.  

Vezano za odlaganje otpada, navodi kako su pristigle ponude za sanaciju i zatvaranje starog i 

novog odlagališta otpada  u Jelenčićima. Time će se, uz reciklažno dvorište na toj lokaciji, zaokružiti 

priča. Tamo sada svaki građanin može odložiti, primjerice,  pločice i manje količine građevinskog 

otpada.  

Za proširenje i adaptaciju vrtića navodi da se je u rokovima koji su zadani.  

Po pitanju školovanja navodi kako je sustav Inkluzivne škole 5+ i asistenti u nastavi dobro 

postavljen i dobro odmjeren. U sustavu asistenata je 50- tak asistenata za koje se brine gradski odjel za 

društvene djelatnosti.  

Za spomenike kulture navodi da u prvoj polovici godine nije bilo moguće izvoditi radove, no 

da se ugovaralo radove na temelju sredstava od Ministarstvo kulture u vrijednosti većoj od 600 tisuća 

kuna. Posebno što je zanimljivo ove godine ističe početak sanacije Citadele kod Kaštela. Napravljena 

su prva geodetska mjerenja te će se s konzervatorima razmišljati u idućoj godini na koji način krenuti 

u sanaciju tog dijela, bisera starogradske jezgre grada Pazina.  

Uz navedeno, jedno od bitnije u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti ističe bespovratnih 

601 tisuću kuna koja su dodijeljena trgovačkom društvu Pazin sport d.o.o. od strane Nogometnog 

saveza za izgradnju pomoćnog igrališta iza sportske dvorane u nastavku teniskih terena. 

Za kraj izlaganja pohvaljuje gradsku upravu i partnere za uspješne prijave na europskim 

projektima, te najavljuje raspisivanje javne nabave za projektiranje doma za starije u Pazinu, kao 

najznačajniji projekt u njegovom mandatu.  

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Željko Legović pita što se gradi kod benzinske postaje Petrol te zašto mještani Gabrijelića 

(Kršikla) nemaju Internet? 

 

 Dean Velenderić osvrće se na točku 3. Izvješća Gradonačelnika gdje se navodi da je na kraju 

polugodišta preneseno skoro 5,5 milijuna kuna. Zanima ga da li će tako ostati i do kraja godine, što 

smatra da bi bilo jako dobro.  
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 Renato Krulčić odgovara da je to neki standard i da svaki izvještaj na polugodištu obično bude 

puno više u plusu u odnosu na završetak godine. Navodi kako se najprije početkom godine ugovore 

poslovi a kasnije u drugom dijelu godine krene realizacija te se sve izbalansira.   

 Na pitanje što se gradi preko puta Petrola (Željko Legović) odgovara kako je to bila gradska 

parcela koja je prodana pred nešto više od godinu dana g. Ferenčaku iz Križevaca, koji tamo gradi 

poslovnu zgradu trgovačko uslužne namjene za poljoprivrednu mehanizaciju.  

Što se tiče interneta u Gabrijelići, navodi kako je Grad Pazin potpisnik sporazuma RUNE -

ADRIA projekta kojim će se postaviti optički kabel. U tu je svrhu prodana jedna nekretnina kod 

Pazinke za postavljanje čvorišta i u Trvižu za postavljanje kontejnera za brzi Internet. Kad bude 

projekt gotov, u idućih godinu, godinu i pol dana, 8o% ruralnog područja Grada Pazina imati će 

mogućnost priključka putem optike do brzine 1GB, a operateri će biti ti koji će diktirati svojim 

cijenama brzinu koja će se ugovoriti.  

Pojašnjava kako je RUNE – ADRIA projekt koji financira EU putem investicijskih fondova, a 

ovaj o kojemu se govori je iz Linhejštajna. Oni su dobili sredstva iz EU za izgradnju širokopojasnog 

interneta na području na kojem današnji teleopreteri nisu bili zainteresirani jer nisu vidjeli 

komercijalni interes graditi svoju mrežu za naselje od par kuća. Tu infrastrukturu graditi će sada 

RUNE – ADRIA  u koju će se uvući optika te će se kasnije svim operaterima ponuditi pod istim 

uvjetima. Konačni korisnik će moći definirati koju brzinu želi (do 1GB u sekundi)   

 

 Željko Legović pita pročelnicu Srdoč da li je upoznata sa slučajem kako je prije par dana 

iseljena sedmeročlana obitelj iz jednog stana u neboderu, te ga zanima da li se što napravilo po tom 

pitanju? 

 

 Nevija Srdoč odgovara kako su po primljenoj informaciji odmah nazvali g. Simića koji je 

rekao da je u šoku, te da će nazvati i izraziti eventualnu potrebu nakon što se malo konzultira s obitelji 

kamo i kako dalje.   

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu, te navodi kako Vijeće ne glasuje po Izvještaju 

Gradonačelnika, već isto prima na znanje. 

 Slijedom iznijetog, Vijeće donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Gradsko vijeće Grada Pazina primilo je na znanje Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada 

Pazina za siječanj - lipanj 2019. godine KLASA: 023-01/19-01/42, URBROJ: 2163/01-01-01-19-2 od 

28. kolovoza 2019. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio Gradonačelnik Grada Pazina 

Renato Krulčić. 

- Prilog: 17. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 20,30 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/61   

URBROJ: 2163/01-03-01-19-3        

Pazin, 19. rujna 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. 


