
Z A P I S N I K 

 

34. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 28. travnja 2020. godine putem video 

konferencije s početkom u 18,05 sati. 

 

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

Glavinić, Darko Zidarić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Željko Legović, 

Anamarija Kurelić, Ivica Franković – HDZ; Suzana Jašić, Dean Velenderić – SDP i Valter Milohanić 

- LISTA GRUPE BIRAČA( u rad sjednice uključio se naknadno). 

Odsutni vijećnici (opravdano): Tomislav Čubrić – SDP. 

 

Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina, Irenko Pilat, 

zamjenik 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, Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i 

proračun, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju, Serđo Šilić, zapovjednik Javne 

vatrogasne postrojbe Pazin, Vesna Rusijan, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Darko 

Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Iva Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice 

Pazin i Maja Zidarić Pilat, ravnateljica Muzeja Grada Pazina. 

 

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.  

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje predloženi 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 31. redovne i 32. i 33. izvanredne sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2019. godini; 

4. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade; 

5. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu; 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. 

godinu; 

7. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u 

području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta; 

8. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina 

za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu; 

9. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu. 

 

 

Ad – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 31. redovne (5.3.2020.) i 32. (31.3.2020.) 

i 33. (15.4.2020.) izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje predmetne Zapisnike na glasovanje. 

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 31. redovne 

sjednice Gradskog vijeća od 5. ožujka 2020. godine.  

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 32. izvanredne 

sjednice Gradskog vijeća od 31. ožujka 2020. godine.  

Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 33. izvanredne 

sjednice Gradskog vijeća od 15. travnja 2020. godine.  

- Prilog: 1. 
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Ad – 2. 

Pitanja vijećnika.  

Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanja vijećnice Suzane Jašić vezano za: higijenske 

potrepštine u sanitarnim čvorovima Osnovne škole Pazin; unapređenje prometne situacije i kulture na 

području Mjesnog odbora Pazin i izradu Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice. 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Valter Milohanić putem chata postavlja pitanje kako slijedi (citirano): 

„Da li je riješen pristup iznajmljenih gradskih vrtova, uzurpiran od strane građana, na adresi 

Vrtlišće 3?“  

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

graditeljstvo. 

- Prilog: 2. 

 

Ad – 3. 

Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2019. godini obrazlaže Elvis Kliman (po 

tekstu koji se  nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako Izvještaj prikazuje najvažnije aktivnosti koje se tiču gospodarenja otpadom na 

području Grada Pazina tijekom izvještajne godine. Izvještaj je podijeljen u pet glava; sanaciju i 

zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V, sanaciju Starog odlagališta, sanaciju lokacija 

odbačenog otpada, izobrazne – informativne aktivnosti te odvojeno prikupljanje otpada. U nastavku se 

osvrnuo na vrijednost radova sanacije i zatvaranja po pojedinoj lokaciji, koji se 85%  sufinanciraju iz 

Kohezijskog fonda te se očekuje sufinanciranje još 10% iz nacionalnih sredstava putem Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radovi teku prema planiranoj dinamici, s tek kraćim  

zastojem zbog nepredvidivih okolnosti. Navodi kako je u rujnu prošle godine s radom počelo 

reciklažno dvorište te da odlagalište, u sklopu kojeg je pretovarna stanica, funkcionira bez uočenih 

manjkavosti.  

Za lokacije odbačenog komunalnog otpada navodi da se putem komunalnih redara i 

komunalne službe obilazi teren te se na prisustvo nepropisno odbačenog otpada reagira na način da se 

takav otpad uspješno zbrinjava. Isto tako, preuzima se glomazni otpad od građana putem reciklažnog 

dvorišta. Koristi priliku te poziva građane da se putem obrasca ili neposredno obrate kako bi se na 

vrijeme reagiralo i spriječilo nastanak lokacija nepropisno odloženog otpada.  

U dijelu informativno – izobraznih aktivnosti navodi kako su one provedene u sklopu 

izgradnje recklažnog dvorišta te da su u izvještajnom razdoblju provođene i redovne informativno – 

izobrazne aktivnosti, redovno su ažurirane mrežne stranice komunalnog poduzeća, gdje su bili i 

odgovori na sva pitanja (odvoz otpada, cjenici) 

Također, između Fonda, Ministarstva i Grada Pazina, Grada Buzeta te općina Lupoglav, 

Cerovlje, Gračišće, Lanišće, Sveti Petar u Šumi, Karojba, Motovun, Tinjan i Lanišće sklopljen je 

Sporazum s ciljem smanjenja otpada u sklopu kojeg je proveden projekt ProEduEko – znanjem do 

efikasnijeg gospodarenja otpadom.   

Iz dijela Izvještaja u kojem se govori o odvojenom prikupljanju otpada ističe kako predstoji 

nabavka 3400 komada spremnika za selektivno prikupljanje otpada koji će se podijeliti kućanstvima u 

ruralnim dijelovima. Ponude su otvorene 4. travnja 2020., te se nabava spomenutih spremnika očekuje 

tijekom godine.  

Ističe kako je u izvještajnom razdoblju, putem zelenih otoka, mobilnog reciklažnog dvorišta i 

reciklažnog dvorišta  prikupljeno 143 tone otpada, što ne uključuje trgovačke centre za koje nema 

podataka. Prema tim podacima vidljivo je da se nastavlja pozitivan trend u odnosu na godinu ranije, a 

posebno na referentnu 2015. godinu.  

Zaključno navodi kako je za 2020. godinu, do sredine srpnja planirana konačna sanacija i 

zatvaranje odlagališta otpada Jelinčići V, te zadnja faza sanacije starog odlagališta, potom, podjela 100 

komada kompostera od 320 litara koji su već nabavljeni, te 3400 spremnika za selektivno prikupljanje 

otpada. Nastaviti će se također s edukacijama o gospodarenju otpadom, a kao bitno napominje kako je 

sustav za gospodarenjem otpadom uključivao glavninu mjera radi ostvarenje ciljeva koji su postavljeni 

Planom gospodarenja otpadom Grada Pazina u čemu se uspjelo biti unutar tih zacrtanih ciljeva.   
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Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 22. travnja 

2020. razmatrao je Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2019. godini, te predlaže Vijeću 

da istog prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Suzana Jašić putem chata (citirano): “ Imam primjedbu na izvještaj. Šaljem u chat pisano kako 

bi ušla u zapisnik i na znanje zainteresiranima, a neću raspravljati kako bismo bili brži. Izvještaj koji 

opisuje samo aktivnosti, ma kako one bile značajne, je nepotpun. Grad Pazin, naime, ima Plan 

gospodarenja otpadom Grada Pazina za razdoblje 2017. – 2022. godine u kojem se nalaze ciljevi, 

mjere, nositelji i rokovi za postizanje zadanih ciljeva. Taj dokument ne služi samo za planiranje i 

provedbu, već i za izvještavanje. 

Od izvještaja o radu (ovog i svakog drugog) trebamo očekivati da nas izvijesti o ostvarenju 

ciljeva iz nadređenog plana kroz pregledno prikazivanje ostvarenih i neostvarenih mjera i rokova. 

Naime, opis aktivnosti bez njihovog stavljanja u kontekst planiranih i ostvarenih ciljeva i mjera ne 

daje potpunu informaciju. Molila bih da nam se ubuduće izvještaji o ostvarenju planova i strategija 

pod ingerencijom Grada Pazina predočavaju na potpuni način jer je to jedini način da ih informirano 

iščitavamo, komentiramo i glasamo za njih.„ 

 

Dean Velenderić navodi kako ima par tehničkih pitanja. Osvrće se na kraj teksta Izvještaja u 

dijelu gdje se za 2020. planiraju neke aktivnosti, koje se ove godine nisu održale te ga zanima zašto to 

nije izbačeno iz Izvještaja, kao što je obilježavanje Dana planeta Zemlje koje je trebalo biti 22. travnja 

2020. 

U nastavku pita pročelnika Klimana u vezi dijela gdje se spominje obilazak terena. Zanima ga 

na koji se to način radi i zašto u Izvještaju nema datuma, lokacija i nekih konkretnijih i opipljivijih 

podataka.     

 

Predsjednik Vijeća konstatira da se u 18:22 sata sjednici Vijeća priključuje vijećnik Valter 

Milohanić, što znači da istoj prisustvuje 14 vijećnika. Navodi kako je njegovo pitanje postavljeno 

putem chata uvršteno pod Pitanja vijećnika te da će se odgovor dostaviti pisanim putem. 

 

Elvis Kliman zahvaljuje se na pitanjima te navodi, ukoliko je takav stav, da se izvještaj može 

proširiti za sljedeću godinu i navesti sve te podatke. Ponavlja kako je sve u okviru onih ciljeva i mjera 

koje se postavilo Planom gospodarenja otpadom i unutar se je zadanih postotaka. Za obilježavanje 

Dana planeta Zemlje, kao planiranu aktivnost, u trenutku kada se radio koncept Izvještaja nije se znalo 

da će na snazi biti posebne mjere, no navodi kako je Dan planeta Zemlje obilježen u onoj mjeri koliko 

su to okolnosti dozvolile (putem fb i drugih internet kanala). Za obilaske terena navodi kako ono nije 

tabelarno prikazano, ali da komunalni redar to radi po službenoj dužnosti i vodi evidenciju te da nije 

problem i to dostaviti kao poseban dokument.  

 

Renato Krulčić navodi kako se slaže da bi cijeli Izvještaj možda trebalo posložiti u skladu s 

Planom gospodarenja otpadom Grada Pazina, koji u biti definira aktivnosti koje treba provoditi na 

terenu te se slaže s pročelnikom Klimanom da se može vidjeti kompatibilnost aktivnosti sa samim 

Planom. Ističe kako je 2019. godina bila godina u kojoj se konkretno radilo sa sustavom prikupljanja 

otpada i gdje se trebalo prvenstveno razmišljati o održivosti tog sustava. Navodi kako je komunalno 

poduzeće, nakon vrlo loše 2018. godine, 2019. godinu završilo s pozitivnim brojkama, što je 

najznačajnija stvar. Naglašava kako nas čeka kaskanje Fonda, koji je tek jučer otvorio ponude za 

nabavku kanti za selekcioniranje otpada, koje su zapravo trebale biti dostavljene početkom 2019. 

godine. Smatra da će se s kantama za individualiziran pristup selekcioniranju dobiti  puno veća 

učinkovitost te će se lakše moći postići i svi oni ciljevi koji su postavljeni. Kao posljedica toga je i 

dalje veliki broj zelenih otoka na području Grada Pazina. Zatim vijećnicima predočava fotografiju 

jednog zelenog otoka gdje je među staklom nepropisno odbačena veća količina miješanog 

komunalnog otpada, kojeg su tri radnika komunalnog poduzeća cijelih osam sati prebirala i 

selekcionirala, da bi u konačnici to staklo koje su selekcionirali, preuzimatelju bilo plaćeno 240 kn/po 

toni da ga preuzme. Ističe kako su to suštinski problemi sustava gospodarenja otpadom i zbog toga je 
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Odluka o provjeri ustavnosti podržana od strane Ustavnog suda i pokrenuta cijela procedura za jednu 

pravičniju i pošteniju Uredbu za gospodarenjem otpadom. 

 

Dean Velenderić na tragu onoga što je iznio Gradonačelnik navodi kako ga žalosti vidjeti 

takve slike gdje je vidljivo kako građani ne selekcioniraju otpad, smatrajući da im je tako jeftinije. 

Postavlja pitanje, na temelju saznanja i dobivenih informacija, da li je istina da Metis ponekad ne želi 

preuzeti takav otpad gdje je nekih 80%  selekcioniranog otpada te da vraća pune kamione u Pazin? 

Zanima ga i koliko to stvara dodatne probleme i troškove? 

 

Elvis Kliman odgovara kako se po samom sadržaju (prema primjeru fotografije) vidi kako to 

nije staklo te ga niti jedan sakupljač neće takvog preuzeti pa sve skupa stvara dodatne troškove. 

Nažalost, usprkos svim mogućim aktivnostima koje su provođene da se takve stvari spriječe i dalje je 

stanje po tom pitanju loše te su vidljivi tek mali pomaci na bolje. Navodi kako se pripremaju određene 

mjere za poboljšanje, a jedna od bitnih biti će nabavka 3400 spremnika za individualizirano 

selekcioniranje, dok će zeleni otoci praktički biti svedeni na iznimku.    

 

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

Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2019. godini na glasovanje. 

 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2019. godini KLASA: 351-

04/20-01/02, URBROJ: 2163/01-01-01-20-2 od 20. ožujka 2020. godine. 

- Prilog: 3. 

 

Ad – 4. 

Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade obrazlaže Elvis Kliman (po 

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).   

Navodi kako se radi o Odluci koja je predložena uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje 

podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo 

utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, 

narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu povodom proglašenja 

epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane virusom SARS – CoV 2.  

Pojašnjava kako je Odluka kratka, koncizna i u normativnom smislu razumljiva, kojom se 

predviđa da se poduzetnici, kojima je umanjena ili onemogućena poslovna djelatnost od 14. ožujka 

2020. godine, a koji su ostvarivali prihode u ožujku 2019. godine te im je prihod umanjen za 20% i 

više te koji ostvaruju prihode do 7.500.000,00 kuna na godišnjoj razini (osnova 2019. godina), 

oslobađaju se plaćanja komunalne naknade u cijelosti do normalizacije poslovanja i obustave svih 

mjera zabrane i ograničenja.  

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 22. travnja 2020. i Odbor za gospodarstvo, 

financije i razvoj na sjednici 23. travnja 2020. razmatrali su prijedlog Odluke o oslobađanju od 

plaćanja komunalne naknade, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade 

- Prilog: 4. 
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Ad – 5. 

Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu. 

Suzana Jašić je prije sjednice Vijeća putem e-maila, a s ciljem da rasprava i priprema za 

raspravu budu što kvalitetnije s obzirom da će se sjednica odvijati putem video konferencije, dostavila 

svoje pisano izlaganje vezano za točku 5. Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu 

u kojem je sadržano nekoliko prijedloga vezanih za izmjene Proračuna u budućnosti te tri simbolički 

važna amandmana vezana za ovaj Proračun i to kako slijedi (citirano): 

„Prvi dojam koji sam stekla je da se smanjenjem Proračuna u području društvenih djelatnosti 

smanjuje onima koji najmanje imaju: udruge, učenici, učitelji… Zahvaljujem pročelnicama Srdoč i 

Stranić Grah na pojašnjenjima oko navedenih smanjenja koje su mi pružile dok sam se pripremala za 

ovu sjednicu, Većinu obrazloženja razumijem, dok za dva smanjenja koja su simbolički vrlo važna 

podnosim amandmane - riječ je o Sigurnoj kući Istra i o obilježavanju Svjetskog dana učitelja. No, o 

tome, na kraju.  

Apelirala bih na Odjel za društvene djelatnosti da se kroz 2020. godinu prati stanje u 

udrugama, pogotovo onima koje rade kontinuirano, kako se njihovo funkcioniranje ne bi dovelo u 

pitanje jer udruge provode brojne aktivnosti i pružaju usluge na često učinkovitiji i jeftiniji način od 

sustava ili tržišta.  

S druge strane, smatram da bi bilo moralno najprije vidjeti što se može smanjiti u 

funkcioniranju, prvenstveno Gradskog vijeća, a potom i ostalih tijela, kako bismo bili primjer ušteda, 

odricanja i volontiranja i kako bismo mogli očekivati da i drugi, koji to mogu, stegnu zube i pojas.  

1. Godišnji iznos naknade za članove i članice Gradskog vijeća i odbora iznosi okvirno 

84.500,00 kn (po sjednici Gradskog vijeća dobiva se 155,00 kn, a po sjednici odbora, ukoliko su 

članovi istog, 65,00 kn). To doista nisu velika financijska sredstva, no, kad bismo se svi odrekli 

naknade od danas pa do kraja mandata (godina dana), uštedjeli bismo oko 84.500,00 kn.  

2. Predsjednik Gradskog vijeća i njegovi zamjenici ne dobivaju naknadu po održanoj sjednici, 

već redovnu mjesečnu naknadu, što na godišnjoj razini iznosi 134.000,00 kn. Budimo iskreni - u ovoj 

stavci se bez problema može ukinuti mjesečna naknada zamjenicima predsjednika/ce Gradskog vijeća. 

Naime, zamjenici u ovom mandatu nikad nisu vodili sjednicu Gradskog vijeća, a ako i obave neku 

protokolarnu obavezu, to nije posao koji se treba plaćati mjesečnom naknadom, mišljenja sam da se 

protokolarne obaveze mogu, pa i trebaju odvolontirati (od strane zamjenika ili drugih vijećnika i 

vijećnica). Pozivam, stoga, Gradonačelnika i Gradsko vijeće da ukinemo mjesečne naknade barem za 

zamjenike predsjednika Gradskog vijeća.  

3. Zaključno, ukupno za Gradsko vijeće na godišnjoj razini trošimo okvirno 218.500,00 kn i 

predlažem da se veći dio ovog iznosa uštedi i na sljedećim izmjenama Proračuna prenamijeni tamo 

gdje je potrebnije (pružanje socijalnih usluga, zdravstvo, obrazovanje, sport).  

 

Skrećem pažnju i na sljedeće: 

 

4. Trgovačka društva u vlasništvu/većinskom vlasništvu Grada Pazina su Usluga d.o.o., 

Usluga odvodnja d.o.o., Pazin d.o.o, Pazin sport d.o.o i Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. Od 

navedenih Usluga d.o.o. i Pazin d.o.o. imaju naknade za rad članova Nadzornog odbora. Na godišnjoj 

razini (2019. godina) ukupno trošak je: Usluga d.o.o.  84.594,88 kn, Pazin d.o.o. 16.499,62 kn. Dakle, 

nešto iznad 100.000, 00 kuna. Kad bi se svi članovi nadzornih odbora odrekli naknade na godinu dana, 

dobilo bi se 100.000, 00 kuna za raspoređivanje gdje je potrebno.  

5. I ustanove u vlasništvu Grada Pazina (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić, Osnovna 

škola, Pučko otvoreno učilište) imaju upravna vijeća i na godišnjoj razini za naknade isplaćuju oko 

60.000,00 kn. (No, zanimljivo je i da pet ustanova troši manje od Nadzornog odbora Usluge.)  

6. Dakle, gotovo 380.000, 00 kuna kad bismo svi koji obavljamo neke javne dužnosti pristali 

volontirati godinu dana. Na znanje i razmišljanje svima kojih se ovo tiče.  

 

Ovo nije populizam, već konkretni prijedlozi i poziv na akciju.  

Stoga, za raspravu i glasanje predlažem dva pitanja, neovisna jedna o drugom:  

1. Jesu li mjesečne naknade zamjenika predsjednika Gradskog vijeća doista nužne za 

funkcioniranje Gradskog vijeća i je li došlo vrijeme da ih ukinemo? 
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2. Hoćemo li se odreći naknade u Gradskom vijeću i odborima od danas pa do kraja mandata 

(svibanj 2021.)? 

Ove dvije odluke omogućile bi pravedniju izmjenu Proračuna u sljedećim mjesecima.  

 

Također, za raspravu i glasanje predlažem dva amandmana.  

 

AMANDMANI:  

 

1. Aktivnost A103301 – Izravna dodjela udrugama u području socijalne skrbi i zdravstva - 

Sigurna kuća Istra: - 2.500,00 kuna 

Predlažem da se na ovoj stavci izmijeni - Sigurna kuća Istra:  + 5.000,00 

 Obrazloženje: U vrijeme pandemije i karantene obiteljsko nasilje raste, o čemu su izvijestili 

gotovo svi relevantni mediji u nas, s obzirom na iskustva u drugim zemljama (u Kini se povećalo čak 

trostruko) i s obzirom na iskustva o kojima govore udruge koje se bave direktnom zaštitom žrtava 

obiteljskog nasilja. Predlažem da se u ovim izmjenama Sigurnoj kući Istra sredstva ne smanjuju, već 

povećaju s 2.500,00 na 5.000,00 kn. Ova sredstva su, naravno, izuzetno mala, i sukladno komunikaciji 

sa Sigurnom kućom i njihovim potrebama tijekom 2020. mogu se i povećati (izravna dodjela).  

 

2. Aktivnost A101804  - Obilježavanje Svjetskog dana učitelja: - 12.000,00 

Predlažem da ova stavka ostane: + 12.000,00 kn 

Obrazloženje: Svjetski dan učitelja obilježava se 5. listopada. Bez obzira što je ovo 

protokolaran čin nagrađivanja učitelja (od 10 do 40 godina staža) koji rade u odgojno-obrazovnim 

ustanovama na području Grada Pazina ili kojima je Grad Pazin osnivač, on je simbolički važan i 

potreban, a u ovim okolnostima nesigurnosti u kojima nas samo znanje može spasiti, još važniji i 

potrebniji. Ne ukidajmo obilježavanje Svjetskog dana učitelja i poručimo: In your face, Covide, 

pobijedit ćemo te znanjem, obrazovanjem i odgojem za humano i održivo društvo.  

 

3. Aktivnost A100101 Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela: -20.000,00 

Kako bi se prva dva amandmana mogla realizirati, na ovoj stavci predlažem: - 37.000,00 kn.  

Obrazloženje: Na ovoj stavci ostvarile bi se uštede kroz 2020. godinu kako sam predložila u 

svom izlaganju.“ 

 

Nadalje, Maja Stranić Grah obrazlaže Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna (po tekstu koji se 

nalazi u prilogu zapisnika). 

U uvodu navodi kako će se zbog novonastale situacije desiti promjene u prihodovnoj i 

rashodovnoj strani Proračuna, koje sukladno Zakonu treba uskladiti i uravnotežiti. Ističe da je vrlo 

teško znati u ovom trenutku koji će utjecaj situacija imati na Proračun Grada Pazina jer ovisi o mnogo  

faktora, prvenstveno o duljini trajanja epidemije te uspješnosti rada pojedinih subjekata i slično. 

Naglašava kako se ovim izmjenama predlaže uravnoteženje Proračuna na razini Grada i 

proračunskih korisnika prvenstveno zbog novonastale situacije prouzrokovane epidemijom virusa 

COVID-19 koja će se odraziti na prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna.  

Novi plan prihoda i primitaka napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i 

procjene njihova ostvarenja do kraja ove proračunske godine, u uvjetima proglašene epidemije. 

Prijedlogom I. Izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu prihodi i primici se smanjuju 

za 7.072.328,00 kn, odnosno 5,24% u odnosu na prvotni plan Proračuna te iznose 127.881.695,00 kn, 

dok se rashodi i izdaci Proračuna smanjuju za 5.880.565,00 kn odnosno 4,38%, te iznose 

128.358.458,00 kn. Navodi kako je važno gledati izvorne prihode proračuna, odnosno opće prihode i 

primitke koji se unutar ovih izmjena smanjuju za 3,2 milijuna kuna, što je za 13,31%. 

Dalje navodi da je kod najznačajnijeg prihoda za proračun od poreza i prireza na dohodak u 

prva tri mjeseca ove godine zabilježen rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine, i to u visini od 

358.000,00 kn. Uvodno izlaganje zaključuje kako će u tekućoj proračunskoj godini biti potrebno 

kontinuirano praćenje prihoda i rashoda i racionalizacija poslovanja, posebice rashoda za redovan rad 

gradske uprave i svih proračunskih korisnika, te materijalnih rashoda. 

U nastavku daje obrazloženje izmjena Proračuna po upravnim odjelima Grada Pazina koji se 

odnose na aktivnosti i projekte, a sve prema Obrazloženju izmjena Proračuna. 
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Nakon izlaganja po upravnim odjelima Grada, pročelnica Stranić Grah navodi kako su 

pristigla dva amandmana vijećnice Suzane Jašić, koja u Aktivnosti A103301 Izravna dodjela 

udrugama za udrugu Sigurna kuća Istra, za koju je u ovim izmjenama Proračuna predviđeno 

umanjenje sa 10.000,00 kn na 7.500,00 kn, predlaže da se taj iznos poveća za 5.000,00 kn. Za drugu 

stavku, Aktivnost A101804 Obilježavanje svjetskog dana učitelja, za koje se u ovim izmjenama 

Proračuna predviđenih 12.000,00 kn planira smanjiti na nulu, predlaže da se vrati iznos na 12.000,00 

kn te da se ukupno za te iznose iz oba prijedloga smanji iznos iz Aktivnosti 100101 Redovan rad 

predstavničkog i izvršnog tijela.  

Nakon pojašnjenja amandmana, naglašava da predlagač akta djelomično prihvaća predložene 

amandmane na način da se za stavku Sigurna kuća Istra vrati smanjenje na 10.000,00 kn kako je bilo 

izglasano u trenutno važećem Proračunu, što je povećanje za 2.500,00 kn, a ne za predloženih 

5.000,00 kn, te da se stavka za Međunarodni dan učitelja vrati na 12.000,00 kn. Zaključno navodi 

kako je to po oba amandmana ukupno 14.500,00 kn te se za taj iznos smanjuje stavka Naknade 

članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava.   

 

Suzana Jašić putem chata (citirano): „Odlično, hvala.“ 

 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 23. travnja 2020. razmatrao je prijedlog 

Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u 

predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dean Velenderić navodi kako nije dobro razumio na što se odnosi povećanje u visini od 

854.400,00 kn za izgradnju autobusnog kolodvora te ga zanima u kojoj je fazi taj projekt i da li će 

natječaj biti raspisan?  

Osvrće se i na stavku Proračuna vezanu za otkup zemljišta za Sv. Luciju u iznosu od 

200.000,00 kn, te ga zanima da li se radi o otkupu zemljišta za groblje koje je na toj lokaciji uvršteno 

izmjenama prostornog plana 2014. godine.   

Koristi priliku te pohvaljuje sve vanjske korisnike Proračuna na uštedama koje su učinili u ovo 

doba, posebno na stavkama općeg poslovanja.  

Nadalje, navodi kako je vidljivo u izmjenama da je u vezi financiranja Zajednice sportskih 

udruga Grada Pazina u odnosu na planirani iznos od 660.000,00 kn učinjeno umanjenje od 165.000,00 

kn te sada ono iznosi 495.000,00 kn. Navodi kako do sada nisu uopće potpisani ugovori s udrugama 

koje se financiraju putem Zajednice sportskih udruga te ga zanima kada će se ti ugovori potpisivati te 

kada će krenuti prve isplate.  

Zanima ga i na što se odnosi povećanje iznosa od 20.000,00 kn za potporu Razvojne agencije 

Srce Istre te na što se konkretno misli i što podrazumijeva kada se govori o eventualnom povećanju ili 

umanjenju za predstavničko i izvršno tijelo.  

 

Maja Stranić Grah na pitanje vijećnika Velenderića za autobusni kolodvor odgovara kako se 

povećanje od 840.000,00 kn odnosi na dva projekta koja još nisu dovršena, a u visokoj su fazi 

dovršenosti te će račun za njih doći u 2020. godini. Radi se o projektima za kružni tok I i II koji su u 

sklopu te investicije te dijelu ugovora o projektiranju glavne zgrade autobusnog kolodvora jer je jedan 

dio dovršen u 2019. godini, a drugi će biti u 2020. godini. Za natječaj navodi kako se još uvijek ne zna 

da  li će i kada biti raspisan. 

Za zemljište u Sv. Luciji navodi kako se radi o zemljištu za planirano groblje, dok za sredstva 

prema Zajednici sportskih udruga Grada Pazina navodi kako su ta sredstva umanjena za 25%, kao i za 

ostale udruge. Uvećanje od 20.000,00 kn za Razvojnu agenciju Srce Istre temelji se na izglasanom 

Programu rada za 2020. godinu, koji je donijet sukladno Odluci da Grad Pazin i suosnivači djelomično 

sufinanciraju rad Agencije te je za taj iznos smanjen iznos za financiranje režijskih troškova 

Inkubatora.  

Na pitanje što sve ulazi u poziciju predstavničkog i izvršnog tijela, navodi da se tu, osim 

naknade vijećnika i članova odbora, naknade predsjedniku Gradskog vijeća i zamjenicima, nalaze još 

mjesečne naknade zamjenika gradonačelnika, dok se plaće i naknade za djelatnike gradske uprave i 
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namještenika nalaze na poziciji u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun ako 

djelatnici nisu raspoređeni po projektima.  

 

Nevija Srdoč u vezi udruga pojašnjava kako su sve prijave udruga prošle proceduru provjere i 

ocjenjivanja te se čeka usvajanje rebalansa Proračuna kako bi se donijela konačna odluka o 

financiranju. Ukupni iznos biti će umanjen u spomenutom postotku, a isto vrijedi i za Zajednicu 

sportskih udruga. Navodi kako je u mjerama, koje su donijete, donijeta i odluka da se udrugama ne 

naplaćuje zakup prostora za vrijeme kada ne obavljaju svoju djelatnost.  

 

Renato Krulčić u sklopu rasprave po ovoj točci osvrće se na mjere štednje. Navodi kako su još 

11. ožujka ove godine donijeli preporuke o uvođenju mjera štednje na svim razinama u Gradu Pazinu 

za proračun i proračunske korisnike. Ističe da sve mjere koje se donose i predlažu, poput ove za 

komunalnu naknadu, treba gledati i sagledavati u nekakvom vremenskom intervalu. Odlučeno je da se 

mjesečno prati situaciju sa epidemijom COVID – 19 i da se na mjesečnoj razini donose mjere za 

pomoć gospodarstvu i civilnom sektoru, kao i svom građanstvu na području Grada Pazina.  

Podsjeća kako se kroz prve mjere za ublažavanje posljedica pandemije prihvatilo odluku o 

beskamatnoj odgodi plaćanja komunalnog doprinosa za šest mjeseci te je odgođeno izdavanje računa 

za ožujak za komunalnu naknadu, i to do 30. lipnja za sve poslovne subjekte koji su obuhvaćeni 

mjerama Stožera civilne zaštite. Također, za ožujak od plaćanja zakupnine za 50% oslobođeni su 

zakupci gradskih prostora, dok je u travnju ta odluka izmijenjena te se u cijelosti od plaćanja 

zakupnine oslobođeni svi korisnici gradskih prostora koji nisu bili u mogućnosti raditi. Paralelno su od 

poreza na potrošnju za ožujak oslobođeni svi ugostitelji te su svi korisnici za ožujak i travanj 

oslobođeni od plaćanja poreza na korištenje javnih površina. Građanima se, pak, izašlo u susret da im 

se nije za ožujak i travanj zaračunavalo korištenje dječjeg vrtića i produženog boravka jer ga u biti nije 

niti bilo, dok se civilnom sektoru smanjila u ožujku zakupnina 50%, a za travanj za 100%. Donijeta je 

također odluka da se gradonačelnici u Istarskoj županiji odriču 1/3 plaće u korist Stožera civilne 

zaštite Istarske županije za nabavku neophodne zaštitne i medicinske opreme za borbu protiv 

pandemije. Navodi kako je preporuka da se vijećnici odreknu naknade u korist gradskih odnosno 

općinskih stožera civilne zaštite, a ista je preporuka i članovima nadzornih odbora gradskih tvrtki, što 

su u Pazinu učinili za travanj članovi nadzornog odbora Usluge d.o.o. i Pazin d.o.o.  

Zaključuje kako je zadnja mjera o oslobađanju od komunalne naknade za sve one koji nisu 

radili upravo prihvaćena, a upravo su završeni i pregovori sa sindikatima djelatnika gradske uprave i 

djelatnika svih korisnika gradskog proračuna gdje je dogovoreno da će plaća za travanj, koja se 

isplaćuje u svibnju, biti umanjena za 10%.  

 

Elvis Kliman nadovezuje se na pitanje zemljišta za groblje u Sv. Luciji (Dean Velenderić). 

Pojašnjava kako se radi o ugovoru o zamjeni nekretnina gdje je Grad Pazin bio suvlasnik nad 

nekretninom rodne kuće biskupa Jurja Dobrile, a Župa je bila punopravni vlasnik nekretnine koju je 

sada Grad Pazin stekao u vlasništvo radi budućeg groblja. Navodi kako po prostorno planskim 

uvjetima Grad Pazin mora imati dvije plohe za groblja, od čega bi jedna bila u župi Sv. Lucija.  

 

Predsjednik Vijeća odgovara na pitanje vijećnice Jašić koje je uputila putem chata (citirano): 

„Nadam se da su svi pročitali moje obrazloženje koje sam poslala mailom (da se ne ponavljam) koje bi 

mogle doprinijeti daljnjim uštedama i preraspodjeli tamo gdje je potrebnije, pa bih samo ovdje 

ponovila dva ključna pitanja za Vijeće: 1. Jesu li mjesečne naknade zamjenika predsjednika Gradskog 

vijeća doista nužne za funkcioniranje Gradskog vijeća i je li došlo vrijeme da ih ukinemo? 2. Hoćemo 

li se odreći naknade u Gradskom vijeću i odborima od danas pa do kraja mandata (svibanj 2021.)? 

Po prvom pitanju predlaže da se od strane predlagača pripremi odluka koja mora proći 

proceduru i doći kao prijedlog na Gradsko vijeće jer je i donijeta na Vijeću 2013. godine, kojemu tako 

podliježe svaki prijedlog za izmjenu odluke. 

Za drugo pitanje navodi kako su istom odlukom, kao i kod prethodnog pitanja, obuhvaćene 

naknade koju svaki vijećnik i član odbora dobiva. One se bez procedure ne mogu mijenjati ili osporiti. 

Pojašnjava kako se mogu samo pojedinačno na osnovu preporuke Ureda Gradonačelnika gradski 

vijećnici ili članovi nadzornog odbora odreći naknade ili da ona bude u određenom postotku 

umanjena, kao što se on, kao predsjednik Vijeća, na preporuku odrekao 30% naknade, a članovi 
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nadzornog odbora Usluge d.o.o. i Pazin d.o.o.  odrekli su se skroz naknada u tim društvima za ožujak i 

travanj.   

Zaključuje kako se po oba upućena pitanja na ovoj sjednici Gradskog vijeća ne može 

raspravljati, dok je ujedno drugo pitanje osobna stvar svakog vijećnika i člana nadzornog odbora da li 

će se odreći naknade.  

 

Suzana Jašić putem chata (citirano): „Hvala na pojašnjenju.“ 

 

Valter Milohanić putem chata (citirano): “Već san se odreka naknade do kraja mandata, u 

korist čistačice u Gradu, sa plaćom od 2800 kn.“  

 

Dean Velenderić vezano za pitanje vijećnice Jašić navodi kako se slaže da se vijećnici odreknu 

svojih naknada do kraja mandata, ali da bi volio ako bi se ukupan iznos uplatio nekome kome je 

pandemija nanijela velike štete u financiranju određenih projekata i razvoju.  

 

Predsjednik Vijeća odgovara vijećniku Velenderiću kako se takva odluka ne može donijeti na 

ovoj sjednici. Pojašnjava kako prije toga sve stranke koje participiraju u Vijeću moraju najprije 

donijeti odluku da se njihovi vijećnici odriču naknada, nakon čega bi se moralo međustranački 

raspravljati i zauzeti zajednički stav. Tek onda je moguće uvrstiti to pitanje kao točku dnevnog reda 

sjednice Gradskog vijeća.  

 

Dean Velenderić odgovara kako u potpunosti razumije što predsjednik Vijeća govori te da je 

samo iznio svoj stav o onome o čemu bi se moglo u budućnosti raspravljati. Navodi kako nije smatrao 

da se o toj točki može na ovoj sjednici raspravljati, niti da je to moguće.  

 

Maja Stranić Grah po pitanju odricanja od naknada pojašnjava kako to u konačnici za  

Proračun znači da se svejedno moraju obračunati i uplatiti doprinosi, te da ta sredstva naknade treba 

uplatiti u korist onoga za koga su se vijećnici odlučili. Prema tome, te će naknade i dalje biti na teret 

Proračuna Grada Pazina. Drugi je način da se izmijeni Odluka i da se definira kako se te naknade ne 

obračunavaju pa se ne moraju obračunavati doprinosi, čime bi se oslobodila određena sredstva u 

Proračunu koja se mogu prenamijeniti na neku drugu poziciju.   

 

Suzana Jašić putem chata (citirano): „Hvala na pojašnjenju, izmjena Odluke je svrsishodnija.“ 

 

Predsjednik Vijeća zahvaljuje vijećnici Jašić na amandmanima te konstatira kako je iz teksta 

vidljivo da je vijećnica prihvatila na novo formulirane amandmane kako ih je predlagač predložio. 

Ističe kako će se pristupiti glasovanju po prijedlogu Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 

2020. godinu, s prihvaćenim promjenama, odnosno da se Sigurnoj kući Istra rebalansom odobri 

10.000,00 kn, a da za Obilježavanje Svjetskog dana učitelja ostane iznos od 12.000,00 kn te da se taj 

iznos za ova dva amandmana od 14.500,00 kn namiri iz iznosa koji je bio predviđen na poziciji za Rad 

predstavničkog i izvršnog tijela.  

 

Maja Stranić Grah potvrđuje što je u vezi amandmana iznio predsjednik Vijeća.  

 

S obzirom da nema više pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na 

glasovanje Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu zajedno sa 

amandmanima vijećnice Suzane Jašić u tekstu kako ih je prihvatio predlagač akta. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

 

PRVE (I.) IZMJENE PRORAČUNA  

Grada Pazina za 2020. godinu s time da stavku Sigurna kuća Istra  iznosi „10.000,00“ kn, stavka 

Međunarodni dan učitelja iznosi „12.000,00“ kn i stavka Naknade članovima predstavničkih i 

izvršnih tijela, povjerenstava (umanjena za 14.500,00 kn) iznosi „285.500,00“ kn   

Prilog: 5. 
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Ad – 6. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu 

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

Obzirom da se sukladno planiranim iznosima u I. Izmjenama Proračuna Grada Pazina za 

2020. godinu povećava proračunska zaliha s 50.000,00 na 100.000,00 kn potrebno je izmijeniti 

Odluku o izvršavanju Proračuna, i to u članku 8. koji se odnosi na korištenje sredstva proračunske 

zalihe.  

Sredstva proračunske zalihe koristiti će se za zakonski utvrđene namjene te posebice za 

financiranje rashoda pri otklanjanju posljedica epidemije uzrokovane pojavom COVID-19, odnosno za 

nabavku zaštitne i medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Istarskoj županiji.  

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 22. travnja 2020. i Odbor za gospodarstvo, 

financije i razvoj na sjednici 23. travnja 2020. razmatrali su prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 

izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu te predlažu Vijeću da istu prihvati u 

predloženom tekstu. 

 

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 2020. godinu u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U  

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Grada Pazina za 2020. godinu 

- Prilog: 6. 

 

Ad – 7. 

Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u 

području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta obrazlaže Nevija Srdoč. 

Navodi kako su izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu zapravo 

vezane uz Prve (I.) izmjene Proračuna koje je pročelnica Maja Stranić Grah već prezentirala u prvom 

dijelu. U izmjene Programa biti će uključene i izmjene u I. izmjenama Proračuna za 2020. nastale 

prihvaćanjem amandmana vijećnice Jašić.  

 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 22. travnja 2020. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) 

izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: socijalne skrbi i zdravstva 

i sporta, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu. 

Odbor za kulturu na sjednici 23. travnja 2020. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena 

Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2020. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u 

predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a) kulture, b) 

socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta u skladu sa donesenim Prvim (I.) izmjenama Proračuna Grada 

Pazina za 2020. godinu.  

 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

a) Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2020. godinu 

 

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

b) Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada 

Pazina za 2020. godinu s time da se u članku 1., koloni trećoj, točki 6. pod I. izmjene 2020. 

umjesto iznosa „65.250,00“ upiše iznos „67.750,00“ i pod UKUPNO umjesto iznosa 5.750.900,00“ 

upiše iznos „5.753.400,00“ 
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Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi 

 c) Prve (I.) izmjene Program javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2020. godinu 

- Prilog: 7. 

 

Ad – 8. 

Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu 

koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako je cjelokupni program smanjen za 2,13%, od čega dio koji se odnosi na program 

gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom nije diran, dok je program gradnje objekata 

komunalne infrastrukture smanjen je za 520.000,00 kn. Pojašnjava kako je do smanjenja došlo na 

aktivnostima gdje su planirani zahvati koji nisu nužni gledajući sa sadašnje percepcije neizvjesnosti. 

Izuzetak je smanjenje 200.000,00 kn na poziciji za ulicu Štefanije Ravnić koja je jako bitna. Ipak je 

došlo do smanjenja jer se početak tog zahvata očekuje koncem godine kada bi dio bio financiran, a 

ostatak sljedeće godine.   

 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 22. travnja 

2020. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i 

građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu, te predlaže Vijeću da 

istog prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) 

izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu u predloženom tekstu. 

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

 

PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA 

građenja komunalne infrastrukture i građevina 

za gospodarenje komunalnim otpadom  za  Grad Pazin  za  2020. godinu 

- Prilog: 8.  

 

Ad – 9. 

Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako se radi o preraspodjeli unutar tog Programa te je planiran u iznosu od 99,54% u 

odnosu na ranije planirano. Pojašnjava kako se dio sredstava prebacilo na preuzete nerazvrstane ceste 

te je s komunalnim poduzećem dogovoreno smanjenje određenih pozicija u Programu održavanja, a da 

ta usluga i dalje bude zadovoljavajuća. Za taj je iznos povećana stavka za javnu rasvjetu. U vezi javne 

rasvjete navodi kako je proveden javni natječaj. U tijeku je otvaranje ponuda za modernizaciju javne 

rasvjete i valorizacija pristigle jedine ponude te se nada odabiru i skorom početku radova  

 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 22. travnja 

2020. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2020. godinu te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) 

izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u predloženom tekstu. 

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

 

PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA  

održavanja komunalne infrastrukture 

za 2020. godinu 

- Prilog: 9. 
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 Na kraju sjednice, predsjednik Vijeća izvješćuje vijećnike da će se zbog provođenja mjera 

štednje ukinuti službeni e-mailovi vijećnika, pa ih moli da Uredu Grada dostave svoje privatne e-

mailove na koje će se ubuduće dostavljati materijali za sjednice Gradskog vijeća. 

 

Potom predsjednik Vijeća konstatira da su obrađene sve točke dnevnoga reda i zaključuje rad 

sjednice Gradskog vijeća u 19:25 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/16   

URBROJ: 2163/01-03-01-20-2        

Pazin, 28. travnja 2020.  

                                         Predsjednik  

               Gradskog vijeća 

                        Davor Sloković, v.r. 

            Zapisnik vodila        

           Ana Bančić, v.r. 
 

 

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

 

 


