
Z A P I S N I K 

 

29. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 26. studenog 2019. godine u velikoj 

vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati. 

 

Prisutni vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić (u rad 

sjednice uključila se naknadno), Marko Breščić, Darko Zidarić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš 

Matijašić - IDS-HSU-HNS; Željko Legović, Ivica Franković, Anamarija Kurelić – HDZ; Suzana Jašić, 

Dean Velenderić i Tomislav Čubrić – SDP.  

Odsutni vijećnici (opravdano): Valter Milohanić - LISTA GRUPE BIRAČA. 

 

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Mirjana Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina,  

Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada, Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo, financije i proračun, Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i 

društvene djelatnosti, Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno 

uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju, Zdenka Turkalj-

Čohilj, ravnateljica i Kristina Karužić tajnica Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Vesna Rusijan, 

ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u 

Pazinu, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Maja Zidarić Pilat, ravnateljica Muzeja 

Grada Pazina, Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe, Marijo Ivanković, član 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 nakon dostave poziva i materijala za sjednicu Vijeća, dostavljen i prijedlog za 

dopunu dnevnoga reda, pa predlaže izmjenu i dopunu istog na način da se dodaju nove točke 7. i 8. 

koje glase: „7. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; 8. Prijedlog 

Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu.“ postojeće točka 7. 

postaje točka 9., točka 8. postaje točka 10. 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 28. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2018./2019.;  

4. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin za školsku godinu 2018./2019.;  

5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira 

Nazora Pazin; 

6. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;   

7. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu. 

9. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu  

(I. čitanje); 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina; 

11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina; 

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; 

13. Razrješenje i imenovanje člana Komisije za izbor i imenovanja. 
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Ad – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 28. sjednice Gradskog vijeća od 5. 

studenog 2019. godine. 

Od 13 vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 28. sjednice 

Gradskog vijeća od 5. studenog 2019. godine.  

- Prilog: 1. 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika.  

Predsjednik Vijeća izvješćuje nazočne kako Gradonačelnik nije nazočan na sjednici Gradskog 

vijeća zbog bolesti, te da će se odgovori na pitanja koja budu njemu upućena dobiti pismenim putem u 

ta to propisanom roku, sukladno Poslovniku Gradskog vijeća. Zatim poziva vijećnike da postave 

pitanja. 

 

Suzana Jašić (citirano): 

„Pitanje za pročelnicu Maju Stranić Grah. 

Koliko se poduzetnika i poduzetnica javilo na natječaj za davanje u zakup ureda 

poduzetničkog inkubatora koji je trajao od 22.10. do 22.11.2019.? Ako se može reći broj prijavljenih i 

koliki su od tog broja početnici?“ 

 

Maja Stranić Grah odgovara kako je natječaj bio raspisan do petka, 22. studenog 2019. godine 

do kada se javilo dvoje poduzetnika koji nisu početnici, već posluju duže od tri godine. Stoga će 

početkom prosinca tekuće godine ponovno biti raspisan natječaj.  

 

Suzana Jašić na dobiven odgovor navodi kako joj je drago čuti što će natječaj ponovno biti 

raspisan, te kako Grad time ima priliku natječaj malo izmijeniti. Ističe kako su se kod prvog natječaja 

bojali diskriminacije, no da se uvjetima natječaja može birati ciljane i prioritetne skupine. Takvo je, 

uostalom, mišljenje dalo i Ministarstvo novinarki koja je istražila natječaj. Prema tom mišljenju 

gradovi sami odlučuju o svojim prioritetnim skupinama i u skladu s time definiraju uvjete natječaja. 

Navodi kako se sukladno uredbi EU može ići ispod tržišne cijene, koja ostavlja mogućnosti da se s 

poduzetnicima sklapaju potpore male vrijednosti, odnosno, tržišnu protuvrijednost se takvim 

poduzetnicima može staviti u potporu manje vrijednosti, a da se time ne zadire u pravila tržišnog 

natjecanja, jer sve ispod 200 tisuća eura za dvije ili tri godine ulazi u ta ograničenja. Nada se da će se u 

sljedećem natječaju ciljati na poduzetnike i poduzetnice koji su početnici te da će se definirati uže 

skupine koje Grad želi podupirati.  

Naglašava kako je prošli puta kada je inicirala tu temu rečeno kako Grad Pazin nikada nije 

oglašavao projekt inkubatora kao projekt koji je namijenjen početnicima, no pretragom na internetu 

vidljivo je kako je to u više navrata navedeno. Stoga svi oni koji su očekivali da se ide u smjeru  

poticanja poduzetnika početnika nisu dobili krivu sliku jer je zapravo to bila i poruka oglašavanja 

projekta.  

Ukazuje na primjer Lipika gdje se apsolutno može prostore davati ne samo obrtima ili 

tvrtkama, već se ti prostori mogu davati svim pravnim osobama i poticati društveno poduzetništvo. 

navodi kako postoji bezbroj mogućnosti te se nada kako će sljedeći natječaj biti sretnije objavljen i 

završen.      

 

Maja Stranić Grah zahvaljuje vijećnici Jašić na opsežnom istraživanju navodeći kako se 

potrudila istražiti sve što ima na tržištu i proučiti one okvire koje se kod pazinskog inkubatora moraju 

držati. Navodi kako imaju prilike natječaj promijeniti, no kako je i samo Ministarstvo potvrdilo da su 

Grad Pazin i Grad Lipik, koji se uspoređuju, napravili natječaj ispravno jedni i drugi. Napravljena je 

zapravo ista stvar na dva načina. Ističe kako Grad Pazin godinama potiče poduzetnike početnike kroz 

Program potpore poduzetništvu u Gradu Pazinu te se de minimis potpore (potpore male vrijednosti) 

već dugi niz godina dodjeljuju temeljem javnog poziva i sve se prijavljuje Ministarstvu financija, a oni 

dalje Europskoj komisiji.  Kako se Program potpora donosi početkom svake godine, od sljedeće 

godine u tom Programu potpora posebno će se poticati poduzetnike početnike, što je više puta 

spominjano. Nadovezuje se na primjer Grada Lipika ponavljajući kako se radi o istoj stvari samo na 

drugi način provedeno te se u konačnici sve svodi na isto. Pojašnjava kako je Grad Lipik dao prostore 
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po tržišnim uvjetima i nižem natječaju se poduzetnici dodatno javljaju te se dodjeljuju de minimus 

potpore. Grad Pazin je također dao prostore na natječaj po tržišnim uvjetima, a poduzetnici se dodatno 

mogu javiti za te de minimus potpore putem Programa potpora Grada Pazina gdje će se one moći 

dobiti konkretno za početnike u inkubatoru. Podsjeća i da trenutno poduzetnici početnici, pored 

gradske potpore, mogu konkretno za zakup poslovnog prostora dobiti de minimus potporu putem 

Zavoda za zapošljavanje, a mogu se javiti i za županijske potpore za zakup poslovnih prostora. Stoga 

je mišljenja kako danas poduzetnici početnici, ukoliko žele, mog dobiti  dodatne poticaje za zakup 

poslovnih prostora od Grada, Zavoda ili Županije.  Zaključno ističe da ono što je Grad Lipik napravio 

u jednom natječaju, Grad Pazin pruža iste te mogućnosti za svakog poduzetnika početnika s područja 

Grada Pazina na spomenuti način. Sve je samo drukčije definirano i ne vidi gdje su to poduzetnici 

početnici u Gradu Pazinu zakinuti u odnosu na one u Gradu Lipiku.  

 

Predsjednik Vijeća smatra da se dovoljno govorilo o temi inkubatora i na prošlom Vijeću te 

kako bi sada trebalo čuti i neka druga pitanja. Ako nešto nije odgovoreno i pojašnjeno predlaže da se 

za drugo Vijeće postavi pitanje pa će se o njemu razgovarati.  

 

Suzana Jašić replicira na odgovor pročelnice Maje Stranić Grah navodeći kako joj je žao što se 

onda nisu zapitali zašto su na natječaj pristigle samo dvije prijave. Smatra da je to dokaz kako nisu 

dobro detektirane ciljane skupine i potrebe koje postoje. Navodi kako se u natječaju Lipika i nekih 

ostalih gradova jasno vidi njihova vizija i strategija te što oni rade i što su im prioriteti, dok se u 

natječaju Grada Pazina to ne vidi.  

 

U 18:10 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnica Hani Glavinić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika i zaključuje raspravu. 

 

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

- Prilog: 2. 

 

Ad – 3. 

Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2018./2019. obrazlaže 

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

Navodi kako je najvažnije istaknuti da je u ovom izvještajnom razdoblju u vrtiću bilo 522 

djece, što je najviše upisano ikada u vrtić te je u zadnjih pet godina, otkako se bilježi, taj porast 10%. 

U tih je pet godina otvorena jedna nova jaslička skupna i jedna skupina cjelodnevnog programa u Sv. 

Petru u Šumi. Činjenica je da se povećava broj djece, broj skupina, ali i odgojitelja. Također je 

činjenica je da se i dalje ne uspijeva zadovoljiti svim potrebama roditelja, posebno za djecu tzv. 

jasličke skupine.    

Ističe kako se značajno povećao i broj djece koja ostaju u vrtiću od 6.30 do 16.30 sati čime su 

ustanova koja definitivno sada radi po desetosatnom dnevnom programu. Slijedom tog trenda 

povećanja djece povećava se i broj djece s poteškoćama u razvoju. Zahvaljujući suradnji s Udrugom 

„Hoću - Mogu“ te pojedinim općinama koja imaju takvu djecu, osiguravaju se asistenti odnosno 

pomoćnici u odgojno - obrazovnom procesu.  

Značajno za izvještajno razdoblje bilo je i to što su imali pet odgajatelja pripravnika na 

raspolaganju  putem državne mjere stručnog usavršavanja i osposobljavanja bez zasnivanja radnog 

odnosa. Time se odradilo gotovo sve bez zamjena za bolovanja koja u jednoj takvoj ženskoj ustanovi 

ima jako puno. Radi se o mladim majkama koja su često na bolovanju zbog djecu te se kao posljedica  

nepravilne distribucije radne snage ima dosta starijih radnika koji iz opravdanih razloga zbog 

profesionalnih bolesti odlaze na bolovanje.    

Naglašava i kako se povećava broj djece tijekom ljetnih mjeseci ( tijekom srpnja; 130 djece u 

Pazinu, 39 Motovun – Karojba, 20 Tinjan i Sv. Petar u Šumi). Navodi kako se u kolovozu, zbog 

nedostatka kadra, sav posao organizira u Pazinu.  

Za financijske rezultate navodi kako su o ovom izvještajnom razdoblju bili dobri, gdje se 

uspjelo naplatiti i dugovanja od dvije općine koje su bile dužne za prethodna razdoblja te se sa vrlo 

velikom financijskom stabilnošću krenulo u projekt rekonstrukcije zgrade vrtića u Pazinu. Vrijednost 

tih radova je oko 7,2 milijuna kuna od čega se očekuje da će iz fondova EU dobiti oko 80%. Iz 
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vlastitih sredstava uspjelo se doraditi dokumentaciju koja je bila nužna te platiti prvu građevinsku 

situaciju i prvi račun za nadzor.   

Govoreći o materijalnim uvjetima rada, navodi kako se zahvaljujući osnivaču Gradu Pazinu 

plaće redovito isplaćuju bez zakašnjenja, a dobivena su i dijelom prava prema kolektivnom ugovoru. 

Prostora za poboljšanja ima, te prema okolnostima koji se dešavaju trenutno u državi, sigurna je i da 

će djelatnici vrtića imati potrebu za nekim povećanjem plaća s obzirom da su u odnosu na djelatnike 

osnovne škole potplaćeni. Stoga se nada da će Grad, koji je po pitanju vrtića ovisan i o tome kako 

funkcioniraju okolne općine, pronaći u tom smislu neka prihvatljiva rješenja za problematiku za koju 

je Upravno vijeće vrtića u više navrata upozoravalo Grad.  

Navodi kako se trude dati kvalitetnu brigu sve većem broju djece. Stoga ističe edukacije te 

sredstava dobivena putem EU natječaja za „Erasmus+“ čime se osam djelatnika educiralo u tri strane 

zemlje. Redovno djelatnici sudjeluju i na edukacijama koje organizira Agencija za odgoj i 

obrazovanje. Smatra da je bitno naglasiti kako nema sustava za brigu za djecu s posebnim potrebama 

rane i predškolske dobi te treba načina kako ovu potrebu usustaviti.  

Zaključno navodi kako se trude biti vidljivi u zajednici. Organiziraju se aktivnosti koje su 

vezane uz Grad. Posebno je ponosna na aktivnosti vezane uz Dan vrtića, kao i na suradnju s 

roditeljima koja se razvija kroz određene programe, te na činjenicu da je izašao i prvi časopis vrtića 

„Šfikutić“.  

 

 Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 25. studenog 2019. razmatrao je Izvješće o radu 

Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2018./2019., te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dean Velenderić na temelju izvještaja i obrazloženja istog, pohvaljuje rad Vrtića. Slaže se da 

postoje područja na kojima možda treba djelovati, poput plaća djelatnika koje su spomenute te se nada 

da će se u budućnosti krenuti u tom smjeru da se poboljšaju uvjeti rada i primanja.  

Upućuje pitanje u svezi radova na proširenju zgrade vrtića te ga zanima da li je sve ide po 

planu i da li će na vrijeme radovi biti gotovi. Zanima ga informacija i kakvi su uvjeti za rad s djecom 

sada u prostorijama u Društvenom centru Veli Jože kamo su privremeno smješteni.   

 

 Vesna Rusijan ogovara kako se projekt rekonstrukcije odvija brže od planiranog odnosno 

radovi napreduju ispred terminskog plana koji planira dovršetak do lipnja sljedeće godine. Navodi 

kako se posebno moralo dodatno osigurati financijska sredstva da bi se počelo plaćati financijske 

situacije.  Problem je što prema programu ruralnog razvoja Vrtić ima rokove, a Agencija nema rokove, 

tako da nisu sigurni kada će dobiti odluku o sufinanciranju i predujam,  što je jedna stresna okolnost s 

obzirom da obveze prema izvođačima treba podmirivati.   

 Navodi kako je ovih dana bilo previše kiše te je u jednoj fazi radova došlo do izlijevanja vode 

u prostore uprave i vešeraja. Slijedi spajanje novoizgrađenog dijela sa postojećom zgradom.  

 Sa zadovoljstvom navodi kako djeca iz dvije odgojne skupine koje rade u zgradi vrtića 

funkcioniraju besprijekorno bez obzira na radove. S druge strane, vrtić u DC Veli Jože nadmašio je sva 

očekivanja.  

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvješće o radu Dječjeg vrtića 

„Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2018./2019. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

  

Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2018./2019. 

u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 18. studenog 2019. 

godine. 

- Prilog: 3. 

Ad – 4. 

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 

za školsku godinu 2018./2019. obrazlaže Zdenka Turkalj-Čohilj (po tekstu koji se nalazi u prilogu 

zapisnika). 
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Navodi kako je školske godine 2018./2019.  škola imala 1256 učenika, a rad je bio organiziran 

u matičnoj školi u Pazinu i devet područnih škola te je zajedno s glazbenim odjelom ukupno bilo 90 

razrednih odjela. Plan i program ostvaren je kroz 177 radnih dana, a prema godišnjem kalendaru rada 

škole. Ističe kako rezultati obrazovnog rada ne odstupaju bitno u odnosu na prethodne godine. 

Redovito se također ulagalo u školske objekte kako bi se zadržalo postojeći standard,  za što je ukupno 

utrošeno značajnih 4.150.000,00 kuna.  U budućnosti je potrebno osigurati dodatni prostor za rad u 

jednoj smjeni u područnoj školi u Trvižu, koja uz glazbeni odjel jedina radi u dvije smijene, a također 

u Trvižu i Lupoglavu potreba je za sportskim dvoranama kako bi se realizirala kvalitetno nastava u 

tom dijelu. U matičnoj školi u Pazinu problem je nedostatak prostora za glazbeni odjel i za produženi 

boravak.  

Pored redovne nastave, ističe kako je u protekloj školskoj godini ostvaren bogato kulturno – 

umjetnički program te veliki broj razrednih i školskih projekata te je uveden građanski odgoj kao 

izvan nastavna aktivnost što se pokazalo veoma pozitivnim. Navodi kako je važno za školu i to što 

organizacije civilnog društva osmišljavaju programa koji su u bliskoj suradnji sa školom i u većoj su 

mjeri povezani i s nastavnim planom. Naglašava kako su učenici bili uspješni  na natjecanjima u 

sportu i umjetničkom dijelu ali i na županijskim i državnim natjecanjima te raznim natječajima.    

Određene poteškoće predstavlja obveza škole da, pored osnivača Grada Pazina, surađuje sa još 

sedam jedinica lokalne samouprave. Stoga je potrebno, sukladno smjernicama Ministarstva prema 

osnivačima, da se što prije izradi prijedloga nove mreže škola na Pazinštini. Također, navodi kako 

raste broj zahtjeva za upisom djece u matičnu školu u Pazinu, prvenstveno zbog produženog boravka i 

rada u jednoj smjeni, dok se druge strane bilježi pad broja djece u nekim područnim školama. Problem 

je još uvijek logoped jer se nitko ne javlja na natječaje te porast broja učenika koji ne pohađaju 

nastavu vjeronauka za koje je preporuka da se pronađe alternativa u vrijeme kada su slobodni.  

Primjetan je i porast broja učenika s poteškoćama u razvoju, kao i onih koji su uključeni u posebni 

psihološko – pedagoški tretman.  

Kao i prethodne godine, škola je bila suočena s problemom zabrane zapošljavanja tehničkog 

osoblja te s problemom nedostatka stručnog kadra za pojedine nastavne predmete (fizike, matematike, 

biologije, kemije, informatike, razredne nastave i gitare). Usprkos nekim problemima smatra da je 

školska godina bila uspješna.  

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 25. studenog 2019. razmatrao je Izvješće o 

realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 

2018./2019., te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Suzana Jašić pohvaljuje izvještaj koji sadrži puno informacija te navodi kako je sigurno velik i 

opsežan posao voditi ovako veliku školu. Navodi kako želi uputiti par pitanja i dati nekoliko 

preporuka te ispravak u dijelu izvještaja u kojem se navodi kako u istom sastavu Odbor škole djeluje 

od  konstituirajuće sjednice sve do danas. Pojašnjava kako to nije točno jer su od 2016. godine barem 

tri člana zamijenjena. Kaže kako je na web stranicama škole, pod školski odbor sve transparentno, 

mada je naišla na bizarnu situaciju. Navodi  kako tamo stoji da je jedan član dao ostavku pa je 

imenovan drugi, potom je jedna članica dala ostavku pa je imenovan drugi član, a onda je odjednom u 

srpnju ove godine imenovana treća osoba, ali nema nigdje informacije tko je razriješen. S druge strane, 

u zapisniku sa te sjednice piše samo da se razrješuje član školskog Odbora, a ne piše koji, dok se u 

istom zapisniku pod drugim točkama dnevnog reda navode imena i prezimena vezana za druga pitanja. 

Kako se zna o kome se radi, smatra da je to malo previše čudno da bi bilo slučajno.  

Želi podržati preporuke vezane za građanski odgoj i obrazovanje te preporuke za alternativu 

učenicima koji ne pohađaju vjeronauk. Zanima je da li su te preporuke poslane nadležnom 

Ministarstvu, koje onda javno ne može govoriti da od škola nije dobilo preporuke vezane za građanski 

odgoj i za alternative vjeronauku.  

Podržava također ideju nove mreže škola na Pazinštini. Navodi kako nije vidjela prijedlog ali 

otprilike razumije svrhu i razloge.  

Vezano za nedostatak stručnog i učiteljskog kadra, što se tiče škole i vrtića, kaže kako 

ponovno apelira na Grad da se aktivnije postavi prema tom problemu. Razvidno je koji su danas i koji 

će uskoro biti deficitarni kadrovi, što se, smatra, može riješiti kroz neki oblik pojačanih stipendija uz 
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obavezu odrađivanja više godina u Gradu koji stipendira. Također, problematika se može riješiti ne 

samo na način vraćanja ljudi u Pazin, već i kroz privlačenje kadrova iz drugih krajeva Hrvatske 

stvaranjem povoljnijih uvjeta (gradski stanovi, sufinanciranje stanovanja…). Navodi kako će se s 

vremenom dogoditi da se neće uspjeti apsorbirati odgojno – obrazovne stručnjake i stručnjakinje zbog 

toga što će oni radije odlaziti 30 kilometara zapadno gdje su veće plaće i bolji uvjeti,  što se već i 

događa.  Stoga misli kako je potrebna jedna bolja strategija koja će obuhvatiti sve te potrebe jer se u 

par godina može dogoditi pad standarda.  

Vezano za odmaralište u Špadićima, navodi kao se ponovno spominje priprema objekta za 

sanaciju i rekonstrukciju, te je zanima što je sada tamo i da li se išta planira. Navodi kako vezano za 

Statut ima amandmane koje će kasnije iznijeti.  

 

 Zdenka Turkalj-Čohilj po pitanju odmarališta u Špadićima odgovara kako je škola tu samo 

posrednik odnosno organizator ljetovanja. Što se tiče sugestija, navodi kako se one prihvaćaju te su 

spremni obratiti se Ministarstvu što se tiče spominjane problematike.  

 

 Nevija Srdoč nadovezuje se na odgovor za Šapadiće. Navodi kako su Špadići u vlasništvu 

Grada Pazina i općina Pazinštine te se zajedno na koordinacijama gradonačelnika i načelnika općina 

dogovaraju aktivnosti. Po tom pitanju do sada je napravljen glavni projekt rekonstrukcije, a nedostaje 

još izvedbeni projekt za koji su sredstva predviđena proračunom za 2020. godinu. Napravljena je i 

parcelacija te kada se provede u katastru slijedi dogovor s ostalim općinama suvlasnicima oko prodaje 

dijela zemljišta i ta bi sredstva bila namijenjena za rekonstrukciju zgrade. U trenutku kada objekt bude 

rekonstruiran nastaviti će se suradnja sa školom te će ljetovanja i dalje biti organizirana.  

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Izvješće o realizaciji godišnjeg 

plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2018./2019. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira 

Nazora Pazin za školsku godinu 2018./2019. u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik 

Grada Pazina dopisom od 18. studenog 2019. godine. 

- Prilog: 4. 

Ad – 5. 

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira 

Nazora Pazin obrazlaže Zdenka Turkalj-Čohilj (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).  

Navodi kako je na trenutno važeći Statut Gradsko vijeće dalo prethodnu suglasnost 

zaključkom na sjednici održanoj 31. siječnja 2019. godine,  kojim je naloženo Školskom odboru da u 

roku od 90 dana izradi novi prijedlog Statuta što je i učinjeno. 

Nakon uvida u prijedlog Statuta, nadležni Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene 

djelatnosti Grada Pazina zatražio je da se izvrše određene izmjene i provjeri usklađenost sa zakonskim 

odredbama. Pritom je Škola od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražila mišljenje o ustroju 

kolegijalnih tijela na razini Škole te je na temelju tog mišljenja Odbor škole prihvatio prijedlog Statuta 

te ga upućuje Gradskom vijeću na davanje prethodne suglasnosti.   

Ističe kako se najbitnije izmjene odnose na ustroj i rad kolegijalnih tijela škole, gdje su 

sukladno mišljenju Ministarstva izmijenjene odredbe koje se odnose na Vijeće učitelja, Vijeće 

roditelja i Vijeće  učenika na način da se ukidaju učiteljska vijeća u područnim školama i glazbenom 

odjelu te se formira jedno učiteljsko Vijeće na razini čitave Škole, koje obuhvaća sve učitelje, stručne 

suradnike i ravnatelje. Ukidaju se također odbori Vijeća roditelja i Vijeća učenika te će ta vijeća 

umjesto dosadašnjih 25 članova imati broj članova jednak broju razrednih odjela u školi.  

Navodi i kako se mijenjaju pojedine odredbe za rad Školskog odbora gdje je u sazivanju 

sjednica definiran način na koji će se članovi pozivati na sjednice, kao i rok u kojem se dostavljaju 

pozivi. Uvedena je i mogućnost elektroničkih sjednica u određenim situacijama, a regulirana je i 

situacija u slučaju kada se član Školskog odbora kandidira za ravnatelja Škole te su ukinuti skraćeni 
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zapisnici zbog kojih je vjerojatno došlo do pogreške i u objavama na web stranicama koje su 

prethodno spomenute.  

U svrhu promicanja transparentnosti i informiranja javnosti u Statutu je uvedena obveza 

objavljivanja raznih akata i odluka na mrežnim stranicama škole.  

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 22. studenog 2019. i Odbor za društvene 

djelatnosti na sjednici 25. studenog 2019. razmatrali su prijedlog Zaključka o davanju prethodne 

suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, te predlažu Vijeću da stog prihvati u 

predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.  

 Suzana Jašić navodi kako je načelno zadovoljna Statutom te da ima dvije sugestije za 

budućnost. Ističe kako bi pod Vijeće učitelja također stavila i sjednice te bi pod Vijeće roditelja 

dozvolila da oni osnivaju svoja radna tijela.   

 Navodi kako ima sedam malih izmjena po amandmanima i tim se amandmanima unapređuje 

javnost rada Škole i procedure unutar kolegijalnih tijela Škole.  

Navedeni amandmani u skladu su sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te u skladu s dobrom praksom drugih škola i 

demokratskim standardima.  

 

Amandmani na Statut Osnovne škole: 

1. U ovlasti Školskog odbora, članak 59., dodaje se:  

“- DONOSI POSLOVNIK O RADU. “ 

 

2. U ovlasti Vijeća učenika, članak 178., dodaje se: 

“- DONOSI POSLOVNIK O RADU.” 

 

3. U ovlasti Vijeća roditelja, članak 190., dodaje se:  

“- DONOSI POSLOVNIK O RADU.” 

 

Ova tri amandmana odnose se na kolegijalna tijela za koja ne zna da li imaju Poslovnike o 

radu ali smatra da ih svakako trebaju imati, jer se istima utvrđuju procedure. U praksi se može donijeti 

jedinstveni Poslovnik o radu kolegijalnih tijela, kao što su to učinile neke škole.  

 

4. U članku 177., nakon rečenice:  

“Na sjednici Vijeća učenika zapisnik vodi član stručne službe.” 

dodaje se rečenica:  

“ZAPISNIK SE OBJAVLJUJE NA MREŽNIM STRANICAMA ŠKOLE.” 

 

5. U članku188., stavku 3. iza riječi: 

“Pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda” dodaju se riječi “ I MATERIJALIMA PO 

TOČKAMA DNEVNOG REDA” te se nastavlja postojeći tekst:”dostavljaju se članovima Vijeća 

roditelja najmanje pet (5) dana prije dana održavanja sjednice.” 

 

6. U članku 191.,stavku 4. iza rečenice:   

“Nakon sjednice zapisnik sa sjednice pohranjuje se u tajništvo Škole na čuvanje” dodaje se: “I 

OBJAVLJUJE NA MREŽNIM STRANICAMA ŠKOLE.” 

 

7. U članku 197. stavku 1., u petom navodu:  

“- te objavljivanjem određenih podataka na mrežnim stranicama Škole.” 

briše se riječ “određenih” i dodaju riječi “o radu škole” pa navod glasi:  

“- te objavljivanjem podataka o radu škole na mrežnim stranicama Škole.” 

 

Zdenka Turkalj-Čohilj navodi kako škola ima Pravilnik o radu kolegijalnih tijela te da se svi 

zapisnici sada objavljuju na web stranicama.  
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 Predsjednik Vijeća u 18,50 sati određuje pauzu kako bi se po predloženim amandmanima 

vijećnice Jašić usuglasili stavovi sa ravnateljicom Škole i službom Grada. 

 U 19,05 sati Vijeće nastavlja s radom. Sjednici je nazočno 14 vijećnika. 

 

 Zoran Sloković konstatira kako je na prijedlog Zaključka odnosno na Statut Škole predloženo 

ukupno sedam amandmana. Nakon razmatranja amandmana sa stručnom službom Škole i stručnom 

službom predlagatelja Zaključka, kojim se daje prethodna suglasnost na Statut, došlo se do zaključka 

da su svi prijedlozi prihvatljivi te se predlaže njihovo prihvaćanje uz male izmjene u odnosu na 

inicijalno iznesene amandmane sa čime se predlagateljica amandmana slaže. 

 Stoga se predlaže da Gradsko vijeće donese Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 

Statut Osnovne škole Vladimira Nazora u tekstu kako ga je prihvatio Školski odbor, sa slijedećim 

amandmanima, odnosno uz uvjet da se: 

- u članku 59. stavku 1. doda podstavak koji glasi :„- donosi Poslovnik o radu kolegijalnih 

tijela, uz prethodno mišljenje tijela na čiji se rad Poslovnik odnosi“, 

- u članku 177., na kraju stavka 4. doda rečenica koja glasi: „Zapisnik se objavljuje na 

mrežnim stranicama Škole.“  

(to je i dosadašnja praksa) 

- u članku 188. stavak 3. mijenja i glasi: „Pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i 

materijalima po točkama dnevnoga reda dostavljaju se članovima Vijeća roditelja najmanje pet (5) 

dana prije dana održavanja sjednice.“  

(to je i dosadašnja praksa) 

- u članku 191. stavak 4. mijenja i glasi: „Nakon sjednice zapisnik sa sjednice pohranjuje se u 

tajništvo Škole na čuvanje i objavljuje na mrežnim stranicama Škole.“, 

- u članku 197. stavku 1. u podstavku 5. briše riječ „određenih“ a iza riječi „podataka“ dodaju 

riječi „o radu Škole“. 

Zatim konstatira da je Suzana Jašić u svojstvu predlagateljice povukla 2. i 3. amandman s 

obzirom da je 1. amandmanom sve riješeno, a i odredbom o postojanju Poslovnika o radu kolegijalnih 

tijela Škole.  

 Ističe da su amandmani u predloženom obliku prihvaćeni sa strane Škole i predlagača akta te 

kao takvi postaju sastavni dio prijedloga Zaključka i o istima Vijeće ne glasuje. 

 Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje pprijedlog Zaključka o davanju 

prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin zajedno sa prihvaćenim 

amandmanima vijećnice Suzane Jašić. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na  

Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin s time da se točka I. Zaključka dopunjuje na 

način da se na kraju rečenice doda slijedeće: 

„uz uvjet da se: 

- u članku 59. stavku 1. doda podstavak koji glasi :„- donosi Poslovnik o radu 

kolegijalnih tijela, uz prethodno mišljenje tijela na čiji se rad Poslovnik odnosi“, 

- u članku 177., na kraju stavka 4. doda rečenica koja glasi: „Zapisnik se objavljuje na 

mrežnim stranicama Škole.“ 

- u članku 188. stavak 3. mijenja i glasi: „Pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i 

materijalima po točkama dnevnoga reda dostavljaju se članovima Vijeća roditelja najmanje pet 

(5) dana prije dana održavanja sjednice.“, 

- u članku 191. stavak 4. mijenja i glasi: „Nakon sjednice zapisnik sa sjednice pohranjuje 

se u tajništvo Škole na čuvanje i objavljuje na mrežnim stranicama Škole.“, 

- u članku 197. stavku 1. u podstavku 5. briše riječ „određenih“ a iza riječi „podataka“ 

dodaju riječi „o radu Škole“. 

- Prilog: 5. 
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Ad – 6. 

Prijedlog Odluke o komunalnom redu obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u 

prilogu zapisnika). 

Navodi kako predstavničko tijelo JLS donosi ovu Odluku u svrhu uređenja naselja i uspostave 

održavanja komunalnog reda. Donosi se na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu te je ova 

Odluka u bitnom različita od prethodne u ovlasti komunalnog redara odnosno redarke. Istaknuto je 

kako je novim Zakonom dana mogućnost komunalnim redarima i redarkama legitimirati osobu, a 

nekim drugim zakonima dozvoljeno je ulaženje i u prostorije.  

Navodi kako je Odluka bila na javnom savjetovanju  31 dan za vrijeme kojeg nije zaprimljena 

niti jedna primjedba niti prijedlog. Ista je sadržajno podijeljena u devet glava te je vrlo jasna. Ponavlja 

kako se bitne novosti odnose na ovlasti i postupanje komunalnog redara, koji osim po Odluci o 

komunalnom redu, postupa još po 20 - tak drugih zakona i uredba te devet drugih gradskih općih 

akata.   

 

 Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 22. studenog 2019. i Odbor za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 25. studenog 2019. razmatrali su 

pprijedlog Odluke o komunalnom redu, te predlažu Vijeću da istu prihvati s time što Odbor za 

prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša predlaže da se u članku 22. stavku 3. 

Odluke, iza riječi „Gradonačelnik“ briše točka i dodaju riječi: „ nakon pribavljenog mišljenja Odbora 

za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina.“  

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Suzana Jašić navodi kako se nije mislila javiti na raspravu nego samo glasati protiv, no da 

ipak želi dati objašnjenje. Navodi kako dokument nije u onoj fazi u kojoj ona želi da bude kako bi 

glasala za njega zbog nekih semantičkih i ljudsko – pravaških stvari. Osvrće se na članak 11. kojim se 

zabranjuju tiramole. Navodi kao je to sada aktualno u Hrvatskoj i Mediteranu, no smatra kako je 

globalni problem turizma da svi gradovi postaju nalik jedan na drugog. Spomenutim člankom se ide 

prema tom masovnom steriliziranju gradova i gradića. Mišljenja je  da treba ostaviti ljude i tradiciju te 

neka suše robu gdje i kako hoće.  

Navodi kako joj se ne sviđa niti članak 10., te je mišljenja kako  je previše regulirano pitanje 

grafita, što se moglo u jednoj rečenici objasniti. Po njezinom mišljenju dokument treba dorađivati.   

 

 Elvis Kliman odgovara kako se vezano uz tiramole puno raspravljalo na odborima i 

međusobno. Navodi kako je napisano (citirano): “na vanjskim dijelovima zgrada neposredno okrenutih 

prema površinama javne namjene, osim na balkonima terasama i lođama, zabranjeno je vješati i 

izlagati rublje posteljinu, tepihe i druge predmete te postavljati konzole za vješanje. Zabranjuje se 

postavljanje konzole za vješanje i sušenje rublja i sličnog preko ulice“. 

 Pojašnjava kako u Pazinu nema niti jedne tiramole preko ulice i Odlukom se ne ukidaju 

stečena prava odnosno ono što sada ljudi koriste za sušenje rublja.   

Po pitanju grafita, koje uređuje članak 10., navodi kako je bilo nekoliko ekstremnih slučajeva 

no sigurno da se neće zloupotrebljavati odredbe tog članka.   

 

 Dean Velenderić navodi kako se boji da će komunalni radar uopće biti upoznat sa svime što u 

Odluci piše, a kamo li da će to provoditi. Mišljenja je da neće biti niti jedna kazna ispisana te da je 

Odluka više proforme radi.  

 

 Predsjednik Vijeća navodi kako je to samo mišljenje vijećnika Velenderića te iznosi kako je  

omalovažavanje komunalnog redara izjava da on neće pročitati odluku po kojoj radi.    

 

Dean Velenderić obraća se predsjedniku Vijeća navodeći kako svaki puta kada se digne i 

obrati vijećnicima da on ima nešto za dodati.  

 

 Predsjednik Vijeća poziva vijećnika Velederića da se drži točke dnevnog reda navodeći kako  

komunalni redar nije točka ovog dnevnog reda, te kada isti bude tema da će se onda razgovarati o 

tome da li on to čita ili ne čita.   
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 Dean Velenderić navodi da će komunalni redar provoditi Odluku i da je zato tema ove točke, 

te da ga smeta što je rečeno da je to njegovo mišljenje kada je to svima jasno s obzirom da je to on 

izrekao.   

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke o komunalnom 

redu zajedno sa prijedlogom Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ donosi 

 

O D L U K U 

o komunalnom redu s time da se u članku 22. stavku 3. Odluke,  

iza riječi „Gradonačelnik“ briše točka i dodaju riječi:  

„ nakon pribavljenog mišljenja Odbora za društvene djelatnosti  

Gradskog vijeća Grada Pazina.“ 

- Prilog: 6. 

 

Ad – 7. 

Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu obrazlaže Maja 

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

 Navodi kako se izmjene odnose na zaduživanje za dom za starije i nemoćne. Pojašnjava da je 

nakon Odluke o zaduživanju usvojene na prethodnoj sjednici, pokrenuta procedura te poslana u 

Ministarstvo financija sva potrebna dokumentacija. Iz Ministarstva su odgovorili kako nisu u 

mogućnosti dati suglasnost za zaduživanje u ovoj godini te će realno zaduživanje biti početkom 2020. 

godine. Navodi kako bi se u  tom slučaju moralo čekati do 15. veljače za sva financijska izvješća i 

onda pokrenuti novu proceduru. Druga opcija je da se u izmjena Proračuna prikaže da će određen 

iznos sredstava biti povučen u 2019. godini, iako realno neće, ali će na taj način biti vidljivo 

zaduživanje u ovoj godini te će se onda moći dobiti suglasnost za zaduživanje u ovoj godini. Time bi 

se ubrzala procedura s obzirom da je u tijeku nabava za glavni projekt pri kraju i on će se početi 

izvoditi te će ga biti potrebno početkom 2020. godine platiti.  

Pojašnjava kako se radi o tehničkim izmjenama Proračuna te ona sredstva koja su bila 

planirana iz vlastitih izvora u projektu doma su promijenjena i prebačena na izvor zaduživanje.  

  

 Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 25. studenog 2019. razmatrao je 

pprijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu, te na iste daje pozitivno 

mišljenje. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Trećih (III.) 

izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu u predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

TREĆE (III.) IZMJENE PRORAČUNA  

Grada Pazina za 2019. godinu 

- Prilog: 7. 

 

Ad – 8. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu 

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

Navodi kako se sukladno promjenama iz prethodne točke moralo izmijeniti i Odluku o 

izvršavanju Proračuna te se u članku 1. napisalo da se Grad planira zadužiti u iznosu od 37 milijuna 

kuna za izgradnju doma, od čega bi se u tekućoj godini povuklo 562 tisuće kuna, u 2020. godini 

6.438.000,00 kuna, a u 2021. godini 30 milijuna kuna.  

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 22. studenog 2019. razmatrao je prijedlog 

Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu, te predlaže Vijeću 

da istu prihvati u predloženom tekstu. 
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Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 25. studenog 2019. razmatrao je 

predmetnu Odluku, te na istu daje pozitivno mišljenje. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu u predloženom tekstu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi 

 

O D L U K U  

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Pazina za 2019. godinu 
- Prilog: 8. 

 

Ad – 9. 

Uvodno obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. 

i 2022. godinu (I. čitanje) daje Maja Stranić Grah. 

Navodi kako je danas prvo čitanje prijedloga Proračuna, nakon čega će biti ostavljen rok za 

amandmane te će u drugoj polovici prosinca biti drugo čitanje i donošenje Proračuna. 

Pojašnjava kako se ne radi samo o Proračunu gradske uprave, već i šest ustanova koji su 

proračunski korisnici. Različito u odnosu na prethodne proračune je to što se, sukladno uputi 

Ministarstva financija, plaće djelatnika Osnovne škole moraju prikazivati kroz gradski Proračun što je 

povećanje od nekih 23 milijuna kuna. Druga veća izmjena je da se krediti sada prikazuju po Odjelima 

kojemu pripadaju, dok su se ranije prikazivali svi krediti unutar Upravnog odjela za financije, 

gospodarstvo i proračun. 

Navodi kako je Proračun za 2020. godinu planiran u iznosu od 134.239.023,00 kuna, 

projekcija za 2021. godinu je 144.135.000,00 kuna, a za 2022. godinu je 116.882.000,00 kuna. 

 

 Po izvorima, u 2020. godini rashodi i izdaci koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda (opći 

prihodi i primici) čine 25,7 milijuna kuna, vlastiti prihodi 9,1 milijuna kuna, prihodi za posebne  

namjene 10,3 milijuna kuna, a tekuće kapitalne pomoći iz raznih drugih proračuna 72,3 milijuna kuna. 

Tu su još planirane donacije nešto više od 1 milijun kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

1,7 milijuna kuna i namjenski primici od zaduživanja 13,8 milijuna kuna.  

 Napominje kako je jako bitno da je visok postotak financiranja iz vanjskih izvora iz tekućih i 

kapitalnih pomoći iz drugih proračuna, pa je tako u 2020. godini preko 50% rashoda financirano iz tih 

vanjskih izvora.  

 

U nastavku sjednice predstojnik Ureda Grada Zoran Sloković i pročelnici Upravnih odjela 

Maja Stranić Grah, Nevija Srdoč i Elvis Kliman obrazlažu prijedlog Proračuna svatko po pojedinim 

Odjelima iz njihove nadležnosti. 

 

 Maja Stranić Grah zaključuje obrazlaganje Proračuna navodeći kako se na web stranici Grada 

Pazina u odjeljku Gospodarstvo i financije, u Proračunu za 2020. nalazi  obrazac za amandmane koji 

se mogu dostaviti osobno ili putem e- maila, dok je rok za dostavu amandmana 3.12.2019. Ujedno 

najavljuje kako će 4.12.2019. godine u 18 sati u Spomen domu u dvorani Istra biti  predstavljanje 

Proračuna za svu zainteresiranu javnost Grada Pazina.  

 

Odbor za gospodarstvo financije i razvoj na sjednici 25. studenog 2019. razmatrao je prijedlog 

Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (I. čitanje), te na istog 

daje pozitivno mišljenje s prijedlogom se u OBRAZLOŽENJU (strana 47), pod PRORAČUN 

GRADA PAZINA ZA 2020. GODINU, u drugom redu, ispravi štamparska greška na način da se 

umjesto iznosa „134,904.023“ upiše iznos „134.954.023“. 

 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 Suzana Jašić obraća se pročelnici Neviji Srdoč te pita što će biti s plaćama radnika i radnica u 

Vrtiću jer se ne vidi u sljedećoj godini, a niti u projekcijama za dvije godine nakon toga nisu u 
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Proračunu planirana povećanja. Ističe kako su plaće povećane u 2018. godini, no da su tek dovedene 

na razinu iz 2008. godine. Te su plaće u usporedbi s drugi plaćama u vrtićima u Istarskoj županiji 

najniže uz one u Žminju, a niže su i u usporedbi s plaćama u Osnovnoj školi u Pazinu, odnosno iste 

stručne spreme nisu isto plaćene. Smatra da sve to može narušiti kvalitetu odgoja i obrazovanja u 

Pazinu pa stoga moli informaciju u kojem smjeru se promišlja. 

 

 Dean Velenderić pita da li će vijećnici dobiti prijedlog Proračuna na 4. i 5. razini? 

 

 Maja Stranić Grah odgovara da će vijećnicima biti dostavljen prijedlog Proračuna na 5. razini. 

 

 Zoran Sloković osvrće se na pitanje vijećnice Jašić s obzirom da je uz pročelnicu Maju Stranić 

Grah dio tima za kolektivne pregovore pa ima više informacija od pročelnice Srdoč. 

 Navodi kako se konačno vratilo osnovicu na razinu iz 2008. godine odnosno prije krize. Ove 

se godine dostiglo po prvi puta od krize i punu isplatu materijalnih prava (Božićnica, dar za djecu, 

regres). U sindikalnim pregovorima koji su se vodili ove godine došlo se do zaključka odnosno do 

sporazuma da se za početak sljedeće godine iskoristi mogućnost isplaćivanja neoporezivog dodatka na 

plaću, koji je uveden kao nova mogućnost. Predvidjelo se tu varijantu za sada zbog toga što se 

Proračun planira, kao i gotovo svaki unazad par godina, na način da se ne zna koliki će biti osnovni 

izvorni prihodi, odnosno,  oni od poreza iz kojeg se između ostalog financiraju i plaće, kako u vrtiću, 

tako i u gradskoj upravi te i u svim drugim ustanovama koji su proračunski korisnici.  

Po pitanju razlika plaća između Osnovne škole i Vrtića za isti stupanj stručnosti, navodi kako 

je ta razlika iz razloga što Škola dobiva plaće iz državnog proračuna, a Vrtić iz gradskog.  

Podsjeća kako u narednoj godini ponovno slijedi porezna izmjena, odnosno porezno 

rasterećenje, koje će kao i sva zadnja u nizu biti na teret prihoda JLS, a ne na teret državnog 

proračuna. Prema nekim projekcijama Grad će tim poreznim reformama izgubiti na godišnjoj razini 

negdje od 1,5 do 2 milijuna kuna kroz povećanje neoporezivog dijela plaće i kroz oslobođenje od 

plaćanja poreza za plaće radnika do 25 godina odnosno do 50% za one do 30 godina. Dio za povećanje 

neoporezivog dijele dohotka biti će vrlo izvjesno kompenziran za 2020. godinu, ali i ne dio koji se 

odnosi na plaće mladih. Stoga se u sljedeću godinu ulazi s nadom da će se ostvariti prihode koji će biti 

na razinu ove godine, no, navodi, kako će se to desiti samo ako se u društvu općenito nastavi trend 

rasta plaća. U protivnom, izvjesni su sljedeće godine manji prihodi, a godinu nakon toga još i manji od 

poreza.  

Vraćajući se na pitanje plaća u Vrtiću, navodi kako je sve vrijeme sindikalne pregovore 

okarakteriziralo razumijevanje, kako od gradske uprave,  tako i od strane sindikata. Nada se tome i 

dalje te navodi kako je isplata neoporezivog dodatka na plaće privremena dok se ne vidi što se dešava 

s punjenjem Proračuna s obzirom na novu reformu. Tijekom sljedeće godine će se razgovarati o 

povećanju osnovice, a s obzirom da konstantno dolazi do povećanja minimalne plaće, ideja je i da se 

razmisli o izmjeni sustava koeficijenata.  

 

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i nakon pročitanog prijedloga Zaključka o prihvaćanju 

prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (I. čitanje) 

daje istog na glasovanje zajedno sa prijedlogom Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj, 

naglašavajući da se amandmani na prijedlog Proračuna dostavljaju Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

financije i proračun zaključno do utorka, 3. prosinca 2019. godine. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi  

 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Prihvaća se prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 

godinu (I. čitanje) u tekstu kako ga je Gradskom vijeću dostavio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom 

KLASA: 400-06/19-01/149, URBROJ: 2163/01-01-01-19-16 od 14. studenog 2019. godine s time da 

se u Obrazloženju (strana 47), pod Proračun Grada Pazina za 2020. godinu, u drugom redu, ispravlja 

štamparska greška na način da se umjesto iznosa „134,904.023“ upisuje iznos „134.954.023“. 
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2. Pozivaju se vijećnici i korisnici sredstava Proračuna da amandmane na prijedlog Proračuna 

Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu dostave na propisanom obrascu 

Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 

Pazin, osobno ili na e-mail: maja.stranic-grah@pazin.hr; ured.gradonacelnika@pazin.hr,  zaključno do 

utorka, 3. prosinca 2019. godine. 

Obrazac za predaju amandmana može se preuzeti na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr 

ili osobno u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina. 

Podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad 

iznosa utvrđenih prijedlogom Proračuna mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži 

smanjenje drugih rashoda i izdataka prema odgovarajućim izvorima prihoda.  

Prijedlozi o smanjenju odnosno povećanju ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret 

dodatnog zaduživanja. 

3. Nalaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun da o amandmanima 

izvijesti Gradonačelnika Grada Pazina, koji će utvrditi Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 

2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.   

- Prilog: 9. 

  

Ad -10. 

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina obrazlaže Zoran Sloković (po 

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Navodi kako će dati kratko obrazloženje za sljedeće dvije točke pa će onda predsjednik 

Komisije pročitati imena predloženih kandidata. Pojašnjava kako se radi o povjerenstvima koje se 

moraju osnovati kako bi se mogli provoditi natječaji za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu pripisana je procedura i sastav tih 

povjerenstava, te tako Povjerenstvo za zakup i prodaju mora imati pet članova koje imenuje Vijeće, a 

od čega tri člana moraju biti stručne osobe (pravne, agronomske i geodetske). Kod Povjerenstva za 

uvođenje u  posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH su samo tri člana i to sva tri stručne 

osobe (pravnik, geodet i agronom).  

 

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

sjednici 26. studenog 2019. razmatrala prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te predlaže Vijeću da istu 

prihvati s prijedlogom da se u Povjerenstvo imenuju: 1. Endi Rimanić, Pazin, Rimanići 67b, 2. Dean 

Velenderić, Pazin, Jurja Dobrile 7, 3. Irenko Pilat, Karojba 57A, 4. Neven Rimanić, Pazin, Dršćevka 

15 i 5. Milorad Milanović, Karojba 52E. 

 

U 20:00 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Dean Velenderić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske prema prijedlogu Komisije. 

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

 

O D L U K U 

 o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina 

- Prilog. 10. 

 

 

 

 

 

mailto:maja.stranic-grah@pazin.hr
mailto:ured.gradonacelnika@pazin.hr
http://www.pazin.hr/
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Ad – 11. 

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

26. studenog 2019. razmatrala prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u 

posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina, te 

predlaže Vijeću da istu prihvati s prijedlogom da se u Povjerenstvo imenuju: 1. Irenko Pilat, Karojba 

57A, 2. Milorad Milanović, Karojba 52E i 3. Neven Rimanić, Pazin, Dršćevka 15. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Željko Legović navodi kako je na Komisiji glasovao „ZA“ prijedlog, no da mu je malo čudno 

kako su dvojica članova iz susjedne Općine Karojbe, a iz Pazina jedan član pa se pita da li je to u 

skladu sa Statutom? 

 

 Zoran Sloković odgovara kako predsjednik Komisije nije pročitao cijele adrese te kako se ne 

radi o imenovanju prema područjima, već se radi o stručnim osobama Irenku Pilatu koji je pravnik u 

gradskoj upravi i provodi postupke i ujedno je dio stručne službe koja će obavljati gro posla. Za 

drugog člana Milorada Milanovića navodi kako se radi o geodetu koji ima sjedište ureda na području 

Grada Pazina i već je i ranije bio član takvih i sličnih komisija.  

 

U 20,55 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Dean Velenderić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika. 

 

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

i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Grada Pazina Hrvatske prema prijedlogu Komisije. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

 o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina 

- Prilog: 11. 

 

Ad – 12. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 

obrazlaže Nevija Srdoč. 

Navodi kako je razlog donošenja Rješenja istek tekućeg mandata 6.2.2020. godine te je u tom 

smislu Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ raspisalo natječaj za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice 10.10.2019. Nakon toga, Upravno vijeće je na svojoj sjednici 12.11.2019. 

godine razmotrilo pristigle prijave i provelo intervjue sa dva zainteresirana kandidata te je jednoglasno 

sa pet glasova „ZA“ donijelo zaključak kojim se predlaže Gradskom vijeću da se za ravnateljicu 

Vrtića za naredni mandat od četiri godine imenuje Vesna Rusijan, dosadašnja ravnateljica.  

 

Komisija za izbor i imenovanja na sjednici 26. studenog 2019. razmatrala prijedlog Rješenja o 

imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, te predlaže Vijeću da isto prihvati s 

prijedlogom da se za ravnateljicu Vrtića imenuje Vesna Rusijan, profesorica, dosadašnja ravnateljica.  

  

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Rješenja o 

imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin s time da se za ravnateljicu Vrtića imenuje 

Vesna Rusijan, profesorica, dosadašnja ravnateljica.  

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi  

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 

- Prilog: 12. 
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Ad – 13. 

Valter Žgrablić, predsjednik Komisije, navodi kako je Komisija za izbor i imenovanja na 

sjednici 26. studenog 2019. razmatrala prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije 

za izbor i imenovanja, te predlaže Vijeću da istog prihvati s prijedlogom da se Danijel Lušić iz Pazina, 

Zamaski Dol, Lužer 24, razriješi dužnosti člana zbog stavljanja  vijećničkog mandata u mirovanje na 

osobni zahtjev a da se umjesto njega za člana Komisije imenuje Darko Zidarić iz Pazina, Lindar 

151/A. 

 Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Rješenja o 

razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja prema prijedlogu Komisije.  

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi  

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja  

Gradskog vijeća Grada Pazina 

- Prilog: 13. 

 

Na kraju sjednice, predsjednik Vijeća izvješćuje nazočne da se slijedeća sjednica Gradskog 

vijeća planira za 19. prosinca 2019. godine te zaključuje rad sjednice u 20:10 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/81   

URBROJ: 2163/01-03-01-19-4        

Pazin, 26. studeni 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. 


