
Z A P I S N I K 

 

32. izvanredne elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane putem 

elektroničke pošte dana 31. ožujka 2020. godine u vremenu od 17:07 do 19:15 sati. 

 

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

Breščić, Darko Zidarić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Ivica Franković, 

Anamarija Kurelić – HDZ; Tomislav Čubrić, Suzana Jašić, Dean Velenderić – SDP i Valter Milohanić 

- LISTA GRUPE BIRAČA. 

Odsutni vijećnici (opravdano): Željko Legović – HDZ. 

 

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

Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Irenko Pilat, v.d. predstojnika Ureda Grada, 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, predstavnici političkih stranaka Grada Pazina, predstavnici 

Savjeta mladih Grada Pazina i predstavnici javnog priopćavanja. 

 

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 

515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, a vezano za održavanje sjednica predstavničkih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi 

sprječavanja širenja koronavirusa – COVID 19, 32. izvanredna sjednica Gradskog vijeća održana je 

elektronički, prema Privremenim pravilima za održavanje sjednice u posebnim uvjetima bez 

socijalnog kontakta (prilog uz Zapisnik). 

Zbog izvanrednih okolnosti, vijećnici su od dana dostave Poziva i materijala i objave istih na 

mrežnim stranicama Grada Pazina, odnosno od 29. ožujka 2020. pa sve do početka sjednice Vijeća 31. 

ožujka 2020. do 17:00 sati, imali mogućnost rasprave po materijalima prema predloženom Dnevnom 

redu. Rasprava po materijalima je omogućena na način da su gradonačelniku i pročelnicima vijećnici 

putem e-maila  mogli postavljati pitanja, tražiti pojašnjenja, davati prijedloge, mišljenja, amandmane i 

sl. što uključuje i dobivanje odgovora na isto i to tako da u e-mail grupi bude sve i svima vidljivo u 

svakom trenutku (po sistemu pošalji svima.). 

Na dan održavanja sjednice, počevši od sata njezinog početka, vijećnici nemaju više 

mogućnost rasprave po predloženom Dnevnom redu, već se u roku od dva sata od sata početka 

sjednice (17:00 – 19:00) putem e-maila (popunjavanjem dostavljenog im Obrasca za očitovanje 

vijećnika ili samo u e-mailu) trebaju pojedinačno izjasniti za predloženi Dnevni red i za svaku točku 

dnevnoga reda posebno, na način da se izjasne da li su ZA, PROTIV ili SUZDRŽANI za određeni 

prijedlog. Izjašnjavanje vijećnika se također treba vršiti na način da u e-mail grupi bude sve i svima 

vidljivo u svakom trenutku (po sistemu pošalji svima.). 

 

U nastavku se daje pregled rasprave u za to određenom roku. 

Suzana Jašić (citirano): 

„Glasat ću danas za ove dokumente, međutim željela bih da se za sljedeću sjednicu pripremi 

nekoliko analiza:  

1. Što cijela ova situacija znači po gradski proračun?  

2. Uštede koje je moguće napraviti na razini poslovanja Grada, gradskih ustanova i tvrtki koje 

su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada (eventualne uštede ne bi trebale nastati samo i smanjenjem 

davanja iz proračuna, već i unutar samih subjekata) 

3. Procjena štete za gospodarske subjekte, obrtnike i tvrtke, na području Pazina? Na koji im 

način Grad još može izaći u susret, a da nisu samo odgode? 

Molim za odgovor nadležne osobe.“ 

 

Maja Stranić Grah na pitanja vijećnice Jašić daje odgovore kako slijedi (citirano): 

„1. Što cijela ova situacija znači po gradski proračun?  

Cijela ova situacija imat će utjecaja i na gradski proračun, te smo iz tog razloga već 11. ožujka 

2020. godine naložili svim upravnim odjelima, Proračunskim korisnicima, te trgovačkim društvima u 
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vlasništvu Grada Pazina da se obustave svi planirani rashodi koji nisu nužni za redovito osnovno 

poslovanje Grada Pazina, proračunskih korisnika te trgovačkih društva u vlasništvu Grada Pazina. 

Također, naloženo je obustavljanje svakog novog preuzimanja obveza na teret Proračuna, izuzev 

poslova koji su već u tijeku i za koje je preuzeta ugovorna obveza. Naloženo je da se do daljnjeg 

provode mjere štednje u svakom segmentu poslovanja. 

Koji će biti opseg utjecaja u ovom je trenutku nemoguće prognozirati, prvenstveno iz razloga što nitko 

ne može predvidjeti dužinu trajanja epidemije, te dužinu i vrstu ograničenja poslovanja i života 

općenito. 

 

2. Uštede koje je moguće napraviti na razini poslovanja Grada, gradskih ustanova i 

tvrtki koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada  (eventualne uštede ne bi trebale nastati samo i 

smanjenjem davanja iz proračuna, već i unutar samih subjekata). 

Kao što je gore rečeno, Grad, proračunski korisnici te trgovačka društva u 

vlasništvu/suvlasništvu Grada provode mjere štednje u svakom segmentu svog poslovanja. U ovom 

trenutku kada smo suočeni sa smanjenim priljevima u proračun te smanjenim vlastitim prihodima 

proračunskih korisnika i trgovačkih društva, te počinje biti narušena likvidnost, prioriteti rashoda su 

slijedeći: javni dug (anuiteti kredita), plaće, zakonske i ugovorne obaveze, troškovi poslovanja, 

kapitalne donacije, subvencije i tekuće donacije. Iz tog razloga već su u pripremi I. Izmjene proračuna 

Grada Pazina u kojima će se upravo tim redoslijedom određivati rashodi proračuna. U navedenom će 

se vidjeti konkretne uštede koje će se ostvariti u narednom periodu. 

Međutim, važno je istaknuti da postoje veliki dijelovi sustava koji, bez obzira na trenutnu 

situaciju, moraju redovno obavljati svoj posao. Primjerice, komunalno poduzeće Usluga d.o.o. mora 

redovito odvoziti otpad, kako miješani komunalni tako i reciklabilni te čistiti javne površine još većim 

intenzitetom nego u redovnim uvjetima, često u kasnim poslijepodnevnim satima. Isto tako, redovito 

se obavljaju ukopi pokojnika na širem području Pazinštine na kojem Usluga d.o.o. obavlja uslugu 

ukopa. Nadalje, Usluga odvodnja mora održavati sustav javne odvodnje te nastavlja rad na izradi 

objedinjenje Studije odvodnje za Grad Pazin te Općine Pazinštine uključujući Općinu Žminj. U ovom 

trenutku, prioritet gradskih službi je osiguranje neometanog djelovanja osnovnih usluga, posebice jer 

je veliki broj gradskih djelatnika angažiran na poslovima vezanim uz epidemiju. Dio djelatnika 

gradske uprave uposleno je na poslovima Stožera civilne zaštite Grada Pazina, desetak djelatnika radi 

na obradi i izdavanju propusnica, a tu su i djelatnici komunalnog redarstva koji nadziru poštivanje 

mjera privremene zabrane korištenja dječjih i sportskih igrališta i ostalih mjera propisanih odlukama 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. U navedenim segmentima operativni troškovi bit će 

jednaki, ako ne i veći, i tu ne možemo očekivati uštede. U svim ostalim segmentima mora biti ušteda 

 

3. Procjena štete za gospodarske subjekte, obrtnike i tvrtke, na području Pazina? Na 

koji im način Grad još može izaći u susret, a da nisu samo odgode? 

Ponavljam da je vrlo teško u ovom trenutku procijeniti ukupnu štetu. Nisu svi poduzetnici 

obuhvaćeni mjerama zabrane rada. Neki rade bez obustava uz strogo poštovanje epidemioloških 

mjera, određeni rade smanjenim intenzitetom, neki su se orijentirali na drugačiju vrstu pružanja 

usluga, dok su određeni nažalost morali obustaviti svoj rad. Grad Pazin je zajedno s ostalim gradovima 

Istarske županije 19. ožujka 2020. godine predstavio set mjera u cilju pomoći i rasterećenja privatnog 

sektora na području Istarske županije, posebice obrtnika, poljoprivrednika, malih i srednjih 

poduzetnika, s kojima se želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i za rješavanje problema 

nelikvidnosti onima čije je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije. Sukladno tome, 

poduzetnici na području Grada Pazina uz mjere pomoći utvrđene na razini Vlade Republike Hrvatske, 

moći zatražiti sljedeće: 

1) Oslobađanje plaćanja na temelju izdanih Rješenja na Porez na korištenje javnih površina u 

cijelosti od 01.03.2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike 

koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja. 

2) Odgodu plaćanja Poreza na potrošnju od 01.03.2020. do normalizacije poslovanja i 

obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i 

ponašanja. 
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3) Smanjenje zakupa poslovnih prostora u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za mjesec 

ožujak u iznosu od 50% za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja 

Osim toga, navedeni zakupoprimci mogu smanjenu zakupninu za mjesec ožujak platiti u obrocima. 

4) Odgodu plaćanja izdanih računa za Komunalnu naknadu do 30. lipnja 2020. godine za one 

poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja. 

5) Odgodu plaćanja izdanih računa za Naknadu za uređenje voda do 30. lipnja 2020. godine za 

one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja. 

6) Obročno beskamatno plaćanje temeljem izdanih Rješenja za Komunalni doprinos od 

01.03.2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane (na rok do 6 mjeseci). 

7) Sufinanciranje cijene usluga obrtima za dadilje za period od 13. ožujka do 14. travnja 2020. 

godine, odnosno do prestanka trajanja ograničenja rada predškolskih ustanova i drugih oblika skrbi o 

djeci.  

Također, valja napomenuti da je ovo prvi set mjera, te će se, ovisno o trajanju situacije, 

razmotriti i daljnji koraci s kojima bi mogli izići u susret gospodarstvenicima, te će se svaka mjera 

pažljivo analizirati. U tom pogledu otvorni smo za svaku sugestiju.“ 

 

Suzana Jašić zahvaljuje se pročelnici Maji Stranić Grah na brzom i iscrpnom odgovoru. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) u 17:07 sati putem e-

maila otvara 32. izvanrednu elektroničku sjednicu Gradskog vijeća. Ističe da će se zbog izvanrednih 

okolnosti u RH a vezano za epidemiju koronavirusa COVID 19, uputama Ministarstva uprave i 

preporuka Stožera civilne zaštite, izvanredna sjednica Gradskog vijeća održati elektronički. Sukladno 

Privremenim pravilima za održavanje sjednice u posebnim uvjetima, rasprava po predloženom 

Dnevnom redu zaključena je u 17:00 sati, te moli vijećnike da se do 19:00 sati e-mailom izjasne da li 

su ZA, PROTIV ili SUZDRŽANI za predloženi Dnevni red i za svaku točku Dnevnog reda posebno. 

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća sazvana je kako bi Vijeće donijelo odluke – paket mjera 

koje imaju za cilj rasterećenja gospodarstva u ovim izvanrednim okolnostima izazvanim epidemijom 

koronavirusa. 

U nastavku se daje predloženi 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Informacija - Grad Pazin, kronologija događanja COVID 19; 

2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi; 

3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu; 

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup; 

5. Prijedlog Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade; 

6. Prijedlog Odluke o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa; 

7. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina; 

8. Prijedlog Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju. 

 

 

Predsjednik Vijeća u 19:15 zaključuje elektroničku sjednicu Gradskog vijeća te konstatira da 

je od ukupno 15 vijećnika, na elektroničkoj sjednici glasovanju pristupilo njih 14 (jedan vijećnik je 

opravdano odsutan).  

Sukladno pristiglim e-mailovima – očitovanjima vijećnika, predsjednik Vijeća utvrđuje 

rezultate elektroničkog glasovanja temeljem kojih  

 

Vijeće sa 14 glasova „ZA“ prihvaća predloženi Dnevni red. 

 

Ad – 1. 

Vijeće sa 14 glasova „ZA“ prihvaća Informaciju - Grad Pazin, kronologija događanja COVID 

19. 

- Prilog: 1. 
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Ad - 2 

Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

- Prilog: 2. 

Ad – 3. 

Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

- Prilog: 3. 

 

Ad – 4. 

Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi  

 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup 

 

Napomena: Vijećnik Valter Milohanić suzdržan je u glasovanju o prijedlogu Odluke uz 

Obrazloženje (citirano): 

„Davanje mogućnosti Gradonačelniku, da sam odluči dali će ili neće smanjit najam za vrijeme 

posebnih okolnosti, nije mjera. Puno kraće i razumljivije bilo bi da se donesla "odluka kojom se za 

vrijeme trajanja posebnih okolnosti obustavi naplata naknade za prostore u vlasništvu Grada, sve do 

ponovnog početka rada, ili prestanka važenja posebnih okolnosti."  

- Prilog: 4. 

 

Ad – 5. 

Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade 

- Prilog: 5. 

 

Ad – 6. 

Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa 

- Prilog: 6. 

 

Ad – 7. 

Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina 

- Prilog. 7. 

 

Ad – 8. 

Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi  

 

O D L U K U 

o odgodi dospijeća poreza na potrošnju 

- Prilog: 8. 



 5 

 Napomena: E-mailovi vezani za raspravu kao i e-mailovi vezni za očitovanje vijećnika po 

točkama Dnevnoga reda nalaze se u prilogu Zapisnika. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/13   

URBROJ: 2163/01-03-01-20-23       

Pazin, 31. ožujka 2020.  

 

                                         Predsjednik  

               Gradskog vijeća 

                        Davor Sloković, v.r. 

            Zapisnik vodila        

           Ana Bančić, v.r. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


