
Z A P I S N I K 

 

35. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 28. svibnja 2020. godine u dvorani Istra u 

Spomen domu s početkom u 18,00 sati. 

 

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

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

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

GRUPE BIRAČA( u rad sjednice uključio se naknadno). 

Odsutni vijećnici (opravdano): Hani Glavinić - IDS-HSU-HNS i Ivica Franković – HDZ. 

 

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, Eliza Štoković, načelnica Policijske 

postaje Pazin, 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, Petra Livak, voditeljica računovodstva Osnovne škole 

Vladimira Nazora Pazin, Željko Farkaš, predsjednik Komisije za priznanja i nagrade Gradskog vijeća 

Grada Pazina, Željka Nefat, predstavnica Savjeta mladih Grada Pazina, Mirjan Rimanić, 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 12, 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 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ utvrđuje 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2019. godinu; 

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; 

5. Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec travanj 

2020. godine; 

6. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu; 

7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu; 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada 

Pazina; 

9. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina; 

10. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2019. godine; 

11. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2019. godinu. 

 

 

 

Ad – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 34. sjednice Gradskog vijeća od 28. 

travnja 2020. godine. 

Od 12 vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 34. sjednice 

Gradskog vijeća od 28. travnja 2020. godine.  

- Prilog: 1. 

https://www.pazin.hr/wp-content/uploads/Gradsko-vijece-materijali-za-sjednice/3.%20Vije%C4%87e%202019./21.-14.3./ZAPISNIK%2020%20-%2031.1.2019.pdf
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Ad – 2. 

Pitanja vijećnika.  

Vijećnicima je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika Valtera Milohanića vezano za pitanje 

rješavanja pristupa iznajmljenim gradskim vrtovima na adresi Vrtlišće 3. 

 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

Suzana Jašić – (citirano): 

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

graditeljstvo, Elvisa Klimana: 

Mogu li djeca Trviža slijedeću školsku godinu (rujan 2020.) dočekati u sigurnijem okruženju 

oko područne škole? 

Obrazloženje: 

Stanovnice/i Trviža ukazali su mi na problem koji ih muči već dulje vrijeme, ali se nikako ne 

rješava. 

 Riječ je u prebrzoj vožnji pored područne škole u Trvižu pa kažu: “Iako je logično da se u 

blizini škole ne vozi brzo, brojni vozači prođu velikom brzinom, čak preko 70 km/h.“ 

Kraj škole je igralište na kojem se djeca svakodnevno igraju i voze bicikle. Pješački nije 

nigdje u blizini, nema ni trotoara, tako da građani/ke smatraju da su neophodni ležeći policajci i 

treptači. 

Napominju kako su u više navrata apelirali da se postave „ležeći policajci i treptači“ (preko 

komunalnog odjela i preko predstavnika mjesnog odbora), ali problem nije riješen. 

 Upozoravaju da se ne bi trebalo čekati da neko dijete nastrada da bi se reagiralo. 

Vi u Gradu, naravno, možete pronaći razloge zašto to nije potrebno, ali ti ljudi tamo žive – i to 

je njihova potreba – koju ne bi trebalo negirati ili ignorirati, već prepoznati i riješiti. Sigurna sam da 

nitko svoje slobodno vrijeme ne želi trošiti na pisanje zahtjeva za ležećim policajcima i treptačima i 

komunikaciju s Gradom, da to nije nešto što ih stvarno muči. Od te premise bi bilo korisno poći kod 

većine zahtjeva građana, dakle, da to nije njihova dosada već stvarna potreba (hint: Saše Šantela ne 

zaboravlja da ste platili firmu iz Umaga da prati promet u ulici u jutarnjim satima, umjesto da ste 

popodne došli u ulicu razgovarati s ljudima i uvažiti njihovu potrebu za ležećim policajcem).  

2. Pitanje za Vladimira Burića, predsjednika Uprave Usluge d.o.o.: “Što ćete napraviti da 

riješite problem nezakonitog dvostrukog naplaćivanja odvoza mješovitog komunalnog otpada cijele 

godine vlasnicima nekretnine u kojoj pola godine žive, a pola je godine iznajmljuju?“ 

Obrazloženje: 

Živite u obiteljskoj kući. Međutim, iz kuće se cijela obitelj seli na 6 mjeseci i istu tu kuću 

iznajmljujete turistima drugih 6 mjeseci, za što imate Rješenje Ureda za gospodarstvo. Nikad niste 

istovremeno u kući s turistima. I tako već godinama. 

 U starom sustavu naplate odvoza otpada, obitelj je dobivala jedan račun cijelu godinu koji je 

tijekom 6 mjeseci iznajmljivanja bio uvećan. 

Otkako je uveden novi sustav, pred nepune dvije godine, obitelji stižu dupli računi za odvoz 

miješanog komunalnog otpada i to cijele godine. 

 Kako je do toga došlo? 

Kad je obitelj ispunjavala izjavu, ispunili su jednu u kojoj su naveli da je to kuća za stanovanje 

i kuća za odmor. To je Usluga potpisala, da bi nakon nekog vremena zvali vlasnike da nedostaje jedna 

izjava jer moraju imati 2 izjave (posebno za kuću u kojoj žive i posebno za kuću za odmor) jer svaka 

mora imati svoju šifru te da moraju imati 2 kante. 

 Vlasnici se nisu slagali s Uslugom, no nakon natezanja, potpisali su obje izjave, nakon čega su 

im za obje kuće (tj. jednu te istu) htjeli zaračunati najveću moguću kantu (240 i 360l). Naknadno se to 

promijenilo u manju kantu, ali svejedno su nekoliko mjeseci plaćali najveći iznos. 

I tako im cijele godine stižu dva računa – jedan koji glasi na kuću za odmor i drugi koji glasi 

na obiteljsku kuću, iako je to jedna te ista kuća. 

Od početka pokušavaju stupiti u dijalog s Uslugom, pišu žalbe, zovu telefonom, ali nailaze na  

nerazumijevanje i otpor da se situacija riješi, uz objašnjenja „to svi plaćaju, takav je zakon, tako je 

Gradsko vijeće odlučilo, za sada platite račune pa ćemo nešto riješiti“ itd. Tijekom pokušaja 

komunikacije, vlasnici su redovito plaćali račune, ali su na kraju prestali iz protesta te su dobili i 3 
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opomene pred ovrhu. Na svaku su se pismeno žalili, dobili odgovor, ništa se nije riješilo, i tako opet u 

krug svakih par mjeseci. 

Navodi kako se Usluga u svojim odgovorima, koje posjeduje, poziva na Odluku koje je 

Gradsko vijeće donijelo pred više od dvije godine, te citira:  

 „(3) Korisnici usluge iz kategorije iznajmljivanja i upravljanja vlastitim nekretninama 

(iznajmljivači kuća za odmor i sl.) u svrhu obavljanja turističke djelatnosti obavezni su od davatelja 

usluge odabrati i preuzeti dodatne spremnike ovisno o realno procijenjenoj potrebi uz uvažavanje 

kriterija broja kreveta koji se iznajmljuju, površine korisnog prostora nekretnine u m2 i perioda u 

kojem se iznajmljivanje obavlja sukladno rješenju nadležnog ureda.“ 

Konstatira kako se iz citiranog ne mogu iščitati nikakve dvije izjave, nikakvi dupli računi. 

Iščitava se da nakon što procijenite potrebu za uslugom odvoza otpada, pri čemu uvažite broj kreveta i 

površinu, tražite dodatnu kantu za razdoblje iznajmljivanja. Koje je u ovom slučaju 6 mjeseci, 

sukladno Rješenju Ureda za gospodarstvo. 

U ovom slučaju vidimo kako je Usluga osmislila najbolji mogući način za sebe i kako napuniti 

svoju kasicu, a najgori mogući način za korisnika usluge. Mišljenja je da Usluga zapravo prisilno 

otima novac ljudima za uslugu koju ne izvršava, pogotovo ne cijele godine, nespremna je na dijalog, 

prepoznavanje tuđih potreba i problema i njihovo rješavanje, šalje bezlične kafkijanske odgovore na 

kojima se ni ne vidi tko ih je potpisao. 

Zašto? Zato jer mogu. 

Vlasnicima nekretnine sam preporučila da uzmu odvjetnika i naplate tu bahatost s kamatama, 

ali problem je samo što to neće ići iz džepa odgovornih u Usluzi, već iz našeg, pa se zato tako i 

ponašaju.  

Ističe kako to nije jedini takav slučaj. Međutim, svemu jednom dođe kraj. 

Vas iz Grada molim za komentar ovog slučaja, a predsjednika Uprave Usluge da se pismeno 

očituje na ovaj problem. U odgovoru me ne zanima povijest slučaja niti tko je što prvi potpisao, već 

što će Usluga napravit da riješi taj problem. Zanima me da se ispričaju ljudima, sastave jednu izjavu 

koja uključuje sve podatke i počnu naplaćivati uslugu kako spada i za razdoblje kad je izvršena. 

U suprotnom, nema te inspekcije koja neće biti upozorena na ovaj odnos prema korisnicima, 

odnosno prema potrošačima.“ 

Zaključno navodi kako ima svu dokumentaciju pa ako koga zanima da istu može proslijediti te 

moli komentare.  

- pitanje proslijeđeno predsjedniku Uprave Usluge d.o.o. 

 

U 18:10 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika. 

 

Elvis Kliman po pitanju sigurnosnog problema kod škole u Trvižu odgovara kako je nedavno 

od strane Mjesnog odbora Trviž nadležnom odjelu Grada ukazano na taj problem tako da je ovaj 

tjedan sazvan sastanak s predstavnicima nadležne Policijske postaje Pazin. Navodi kako su u tom 

Mjesnom odboru zapravo dva sigurnosna problema. Jedan je bio na križanju državne ceste i pristupnih 

cesta u naselju, gdje se komunalno uredovalo te je problem riješen. Kod drugog problema, pojašnjava, 

kako se rekonstrukcijom prometnice i postavljanjem novog asfaltnog sloja povećala brzina u naselju i 

kod škole. Stoga se napravio nogostup kojim je povećana sigurnost pješaka. Dodatno je kroz male 

komunalne akcije izglasana izrada prometnog elaborata da se vidi najbolje moguće prometno rješenje 

na tom području. Zaključuje kako se sve vodi u dogovoru s predsjednikom Mjesnog odbora te se u 

narednih mjesec dva ide u izradu prometnog elaborata kojim će se riješiti cijelo područje Katuna 

Trviškog i Trviža, s time da će u tom elaboratu biti naglasak na dionicu od groblja kroz samo mjesto 

Trviž, te na križanje pristupnih cesta s glavnom prometnicom odnosnom državnom cestom.     

 

Suzana Jašić (iz klupe) pita koji su to rokovi? 

 

Elvis Kliman po pitanju rokova odgovara kako su male komunalne akcije uvijek izvršene u 

tekućoj godini za koju su izglasane te se nada da će i ove godine biti tako, dok će se problematika u 

Trvižu uzeti kao prioritet u rješavanju. Zaključuje kako ne može prejudicirati koje će se radnje tamo 

dešavati i što će reći prometni elaborat, ali slaže se da se problem mora riješiti u smjeru povećanja 
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sigurnosti. U međuvremenu će se još jednom ispitati postoji li na toj lokaciji sva potrebna prateća 

horizontalna i vertikalna signalizacija te da će se još jednom pitati nadležne iz Policijske postaje Pazin 

ako je bilo uredovanja na toj lokaciji. Navodi i kako nije od strane Mjesnog odbora situacija 

prezentirana kao alarmantna i dramatična.  

 

Renato Krulčić po pitanju nezakonitog dvostrukog naplaćivanja odvoza mješovitog 

komunalnog otpada cijele godine vlasnicima nekretnine u kojoj pola godine žive, a pola je godine 

iznajmljuju (Suzana Jašić), navodi kako ne može komentirati Odluku i Uredbu bez da se sagleda sve 

elemente sa strane korisnika usluge i sa strane davatelja te usluge. No, navodi kako može komentirati 

u kontekstu Uredbe koju je donijela Vlada i za koju je Grad Pazin pisao i jedan je od inicijatora 

ustavne tužbe odnosno bio je za stavljanje nove Uredbe izvan snage, što je i Ustavni sud prihvatio. 

Ističe kako postoji cijeli niz nelogičnosti na koje se ukazivalo u osnovnoj Uredbi, na temelju koje je 

napravljena gradska Odluka prije dvije godine, odnosno u veljači 2018. Također ima puno 

nelogičnosti i u kasnije prvim izmjenama i dopunama Odluke koja je rađena na temelju nove Uredbe 

prošle godine na koju je Ustavni sud dao moratorij na primjenu. Puno toga ne valja, od samog Zakona 

koji ne prepoznaje osnovno načelo „onečišćivač plaća“, pa do nepravednog načina obračuna odvoza 

smeća za domaćinstvo. Posebna priča je gospodarstvo gdje je sve stavljeno u nekoliko kategorija, 

neovisno da li su to veliki ili mali iznajmljivači, te se stavlja, primjerice, u istu kategoriju jedan kiosk i 

veliku trgovačku kuću.   

Zaključno navodi kako će se u konkretnom slučaju od gradske uprave uputiti zahtjev za 

očitovanje od predsjednika uprave komunalnog društva Usluga d.o.o. jer je želja i ambicija gradske 

uprave i njega kao gradonačelnika da građani Grada Pazina imaju sigurnu, kvalitetnu i održivu uslugu 

koja neće imati nikakve diskriminacije.  

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

- Prilog: 2. 

 

Ad - 3. 

Informaciju o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2019. godinu obrazlaže Eliza 

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

 Navodi kako se Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2019. temelji na 

reviziji relevantnih pokazatelja za to razdoblje, pri čemu se ne bilježe sigurnosno – rizični događaji 

koji bi svojim intenzitetom i posljedicama u većoj mjeri ugrožavali sigurnost građana i imovine.  

 Usporedno, stanje sigurnosti u odnosu na godinu ranije (2018.) obilježeno je smanjenjem 

broja kaznenih dijela, kao i prekršaja protiv javnog reda i mira, dok je bilo povećanja broja prekršaja 

iz ostalih zakona, broja prometnih nesreća i povećanjem požara.  

 Što se tiče kriminaliteta, iznosi kao je evidentirano 56 kaznenih dijela, što je za 3 kaznena 

dijela manje nego u promatranom usporednom razdoblju. Od tog broja, razriješeno je 29 kaznenih 

dijela (51%), dok je u istom razdoblju godinu ranije razriješeno 36 kaznenih dijela (61%). 

 Za samu strukturu kriminaliteta navodi kako najveći dio kaznenih dijela otpada na kaznena 

dijela iz domene općeg kriminaliteta gdje je zabilježeno 41 kazneno djelo (73%) ( 14 kaznenih dijela 

teške krađe, 13 kaznenih dijela krađe, 6 kaznenih dijela oštećenja tuđih stvari, 2 kaznena dijela 

prevare, 2 kaznena dijela krivotvorenja isprava, 1 kazneno djelo razbojničke krađe i dovođenja u 

opasnost opće opasnom radnjom ili sredstvom, 1 kazneno djelo davanje lažnog iskaza).  

U domeni gospodarskog kriminala zabilježeno je jedno kazneno djelo pronevjere, dok je iz 

grupacije organiziranog kriminaliteta evidentirano jedno kazneno djelo, a iz domene uporabe opojnih 

droga u izvještajno razdoblju nisu zabilježena kaznena dijela, za razliku od protekle, 2018. godine, 

kada ih je zabilježeno 3.  

Iz oblasti malodobnog kriminaliteta u 2019. godini evidentirano je 12 kaznenih djela, što je 

21% ukupnog evidentiranog kriminaliteta (po vrsti: 5 kaznenih djela povrede prava djeteta, 5 kaznenih 

djela prijetnji i 2 kaznena djela nasilja u obitelji).  

Što se tiče javnog reda i mira, navodi kako je u izvještajnom razdoblju evidentirano 11 

prekršaja za što je prijavljeno 12 osoba (prema vrsti: tuča, svađa i vika na javnom mjestu, držanje 

životinja bez nadzora, drsko ponašanje te vrijeđanje i omalovažavanje službene osobe i uništavanje 

domaćeg novca). Spomenuti broj evidentiranih prekršaja predstavlja  smanjenje u odnosu na 2018. 

godinu kada je evidentirano 27 prekršaja i prijavljena 31 osoba.  
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Iz ostalih zakona evidentirano je 110 prekršaja, što je za 41 prekršaj, odnosno 49% više u 

odnosu na 2018. godinu. Od toga, najviše prekršaja, njih 70, bilo je iz Zakona o strancima, 11 iz 

Zakona o radnom vremenu mobilnih radnika, dok su ostali prekršaji evidentirani iz Zakona o 

prebivalištu, Zakona o suzbijanju korištenja opojnih droga, Zakona o osobnoj iskaznici, Zakona o 

zaštiti od požara, te Zakona o obveznom osiguranju u prometu, sprečavanju nereda na sportskim 

natjecanjima i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. 

Po pitanju prometa, u 2019. godini evidentirano je 57 prometnih nesreća, što u odnosu na 

godinu ranije predstavlja povećanje za 7 prometnih nesreća, ali je smanjen broj posljedica prometnih 

nesreća. U izvještajnim razdoblju zabilježen je 1641 prekršaj u prometu na području Grada Pazina, od 

čega su najčešći prekršaji koji se mogu dovesti u uzročno posljedičnu vezu s prometnim nesrećama 

bili; nepropisna brzina, upravljanjem vozilom pod utjecajem alkohola i nepropisno pretjecanje te 

upravljanje prije stjecanje prava na upravljanjem vozilom.  

Navodi kako je evidentirano 11 požara, dok je godinu ranije evidentirano 5 te zaključno ističe 

kako je na temelju svih iznijetih pokazatelja ocjena kako je stanje sigurnosti na području Grada Pazina 

vrlo zadovoljavajuće.    

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Suzana Jašić zahvaljuje na Izvještaju te navodi kako koristi priliku da prenese neke pritužbe 

građana koje je iznijela na Gradskom vijeću početkom ožujka ove godine. Radi se o pritužbi građana 

na prometnu situaciju na području Mjesnog odbora Pazin, koji smatraju da je situacija oko parkiranja 

„divlji zapad“ (ulica Prilaz Kaštelu itd.) te da vlada prometni kaos. Također, navodi kako je puno 

pritužbi na kamione s gradilišta Istarskog ipsilona koji jure prometnicom kraj željezničke stanice. 

Zatražena je intervencija komunalnog redara, no, smatra, da i policija treba djelovati na kritičnim 

točkama gdje se pješaci ne osjećaju sigurno.    

 

Valter Milohanić pita da li je Policijska postaja Pazin odredila novog kontakt policajca nakon 

što je dosadašnji otišao u mirovinu? 

 

Valter Žgrablić navodi kako nema pitanja već kako se Policijskoj postaji želi zahvaliti na 

angažmanu i trudu koji su iskazali tijekom pandemije koronavirusa.  

 

Eliza Štoković po pitanju prometne situacije u gradu (Suzana Jašić) odgovara kako se 

maksimalno i promptno nastoji rješavati probleme odmah kako se dese. Problem je što je područje 

policijske postaje koje pokrivaju izuzetno veliko, a djelatnika je malo pa se zna desiti više 

istovremenih problema. Što se tiče parkiranja, navodi kako tu veliku pomoć pružaju prometni redar te 

se na njega uglavnom oslanjaju, no kada je neki problem koji ne može riješiti ili kada nema prometnog 

redara, problem rješavaju policijski službenici.    

Za kontakt policajca (Valter Milohanić) navodi kako je s 1.1.2020. kontakt policajac Massimo 

Russi otišao u mirovinu, a  upražnjeno mjesto kontakt policajca još nije popunjeno. Ističe kako su za 

PP Pazin sistematizirana četiri mjesta za kontakt policajce, ali su samo dva popunjena iz razloga što 

nedostaje općenito policajaca i sve je manje zainteresiranih, posebno za centralnu Istru.  

 

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

Informaciju o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2019. godinu na glasovanje. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2019. godinu Broj: 

511-08-26/1-9/1-9/3-12/19 od 15. siječnja 2020., uz konstataciju da je stanje sigurnosti na području 

Grada Pazina zadovoljavajuće. 

- Prilog. 3. 
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Ad – 4. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu obrazlaže Maja Stranić 

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

Navodi kako su tijekom 2019. godine bile četiri izmjene Proračuna (u ožujku, lipnju, 

studenom  i prosincu) te je s 31.12.2019. išla Odluka o preraspodjeli sredstava sukladno Zakonu o 

proračunu.  

U 2019. ostvareno je 75,9 milijuna kuna prihoda, dok je na rashodovnoj strani bilo 76,8 

milijuna kuna rashoda. U tom dijelu treba dodati primitke od financijske imovine i zaduživanja u 

visini od 4,7 milijuna kuna te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u visini od 3,1 milijun 

kuna. Konsolidirano, Grad Pazin i svi proračunski korisnici u 2019. godini ostvarili su suficit od 

704.483,00 kn. Iz prethodnog razdoblja prenesen je manjak od 7.695.206,00 kn te je za naredno 

razdoblje manjak kojeg je potrebno pokriti u visini od 6.990.722,00 kn.  

Tijekom 2019. godine realizirani su rashodi i izdaci ukupno u iznosu od 98,29%, te navodi 

kako su u obrazloženju Proračuna u materijalima detaljno obrazloženi svi programi sa svim 

aktivnostima i projektima unutar pojedinog programa.  

U nastavku se osvrće na značajnije promjene i odstupanja po odjelima Grada odnosno na 

manje realizirano u odnosu na planirano te na manje realizirano po programima proračunskih 

korisnika u odnosu na planirano.  

Unutar Upravnog odjelu za gospodarstvo, financije i proračun 165.000,00 kn manje je 

realizirano u Programu: Javna uprava i administracija (plaće djelatnika gradske uprave) u  odnosu na 

planirano. Zajednički troškovi upravnih tijela manje su realizirani za 436.000,00 kn, od čega najveći 

dio za planiranu nabavku servera koja se desila ove godine. Financijski poslovi odjela realizirani su za 

141.000,00 kn manje od planiranog (proračunska zaliha koja nije korištena i ostali financijski poslovi). 

Program: Razvoj gospodarskih zona izvršen je za 163.000,00 kn manje, a radi se o manje utrošenome 

za investiciju ceste u Poslovnoj zoni Ciburi. JVP, kao proračunski korisnik unutar odjela realizirao je 

133.000,00 kn manje od planiranog, a odnosi se na manje ostvareno u dijelu na rashoda koji se odnose 

na ulaganja iznad standarda.  

Unutar Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti najznačajnija 

odstupanja su kod Programa Socijalno zdravstvenih potreba gdje je realizirano manje 109.000,00 kn 

(jednokratne pomoći za umirovljenike i starije osobe). Manje je ostvareno i kod  kapitalnih ulaganja u 

socijalne ustanove u dijelu planiranog izdatka za gradnju doma za starije osobe gdje je manje 

realizirano 545.000,00 kn, što se odnosilo na glavni i izvedbeni projekt, koji je realiziran sada u 2020. 

godini. Kod istog Odjela proračunski korisnik Dječji vrtić Olga Ban realizirao je manje 818.000,00 kn 

u odnosu na plan i najveći se dio odnosi na redovne programe i rad Vrtića te na proširenje i 

rekonstrukciju, što će biti realizirano u tekućoj godini. Osnovna škola Vladimira Nazora manje od 

planiranog realizirala je 201.000,00 kn, Pučko otvoreno učilište 484.000,00 kn, Gradska knjižnica 

139.000,00 kn i Muzej Grada Pazina 142.000,00 kn.  

Unutar Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo manje je 

realizirano 139.000,00 kn i to unutar Programa održavanja, dok je unutar ostalih programa najveći dio 

manje realiziranog u odnosu na planirano u dijelu koji se odnosi na kapitalni projekt izgradnje 

autobusnog kolodvora gdje je ostvareno manje 339.000,00 kn. Radi se o dva projekta za kružne tokove 

koji su realizirani u tekućoj, 2020. godini. Za 239.000,00 kn manje je realizirano u odnosu na 

planirano i u dijelu otkupa zemljišta za gradske projekte te u Programu gradnje građevina za 

gospodarenjem komunalnim otpadom (sanacija odlagališta u Jelenčić), što je izvršeno ove godine. 

Gledajući realizirano po odjelima u 2019. godini: 2,5 milijuna kuna odnosi se na Ured Grada, 

23 milijuna kuna na Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun zajedno sa JVP, Upravni odjel 

za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti sa svim ostalim proračunskim korisnicima 40,4 milijuna 

kuna te Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 13,8 milijuna kuna.    
Zaključno se osvrće na kretanje najvažnijeg prihoda za Proračun, poreza na dohodak u 2019. 

godini. Navodi kako je u 2019. godini, u odnosu na 2018. godinu, zabilježen rast poreza na dohodak u 

visini od 1.033.000,00 kn i prireza u visini od 155.000,00 kn više u odnosu na 2018. godinu. Trend 

porasta prihoda od poreza na dohodak i prireza nastavio se i u prva dva mjeseca ove godine. Nažalost, 

desila se epidemija s koronavirusom koja je usporila taj rast te su prihodi smanjeni pa je u prvih pet 

mjeseci u odnosu na 2019. godinu zabilježeno 509.000,00 kn  manje prihoda od poreznih prihoda, što 
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je u postocima nekih 5,68% manje. Pad je zapravo i viši ako se gleda da je u prva dva mjeseca bilo 

više prihoda i da je krivulja povećanja prihoda u odnosu na godinu ranije tada rasla.   

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 26. svibnja 2020. razmatrao je Godišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Grada Pazina za 2019. godinu na glasovanje. 
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi 

 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ  

o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu 

- Prilog: 4. 

 
Ad – 5. 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec travanj 2020. 

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

 Navodi kako je u prvom rebalansu Proračuna ove godine prvotna planirana proračunska zaliha 

od 50 tisuća kuna podignuta na 100 tisuća kuna. Nakon toga, do 9. travnja ove godine tih je 100 tisuća 

kuna isplaćeno za financiranje nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova 

čiji je osnivač Istarska županija, sukladno Sporazumu o financiranju koji su potpisali svi gradovi u 

Istarskoj županiji.  

Pojašnjava kako se na temelju Zakona o proračunu proračunska zaliha može koristiti za 

navedene svrhe (epidemije, izvanredni događaji i sl.), sukladno gradskoj Odluci o izvršavanju 

proračuna gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće jednom mjesečno o korištenju proračunske zalihe 

te je stoga Izvještaj danas na Gradskom vijeću.  

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 26. svibnja 2020. razmatrao je Izvješće o 

korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec travanj 2020. godine, te predlaže 

Vijeću da istog prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje Izvješće o korištenju proračunske zalihe 

u Proračunu Grada Pazina za mjesec travanj 2020. godine na glasovanje. 
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec 

travanj 2020. godine u tekstu kako je to Vijeću podnio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 19. 

svibnja 2020. godine. 

- Prilog: 5. 

 

Ad – 6. 

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 26. svibnja 

2020. razmatrao je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati. 

Predsjednik Vijeća navodi kako nema potrebe da se ovo Izvješće obrazlaže s obzirom da je 

prije pročelnica Stranić Grah u Godišnjem izvještaju izvršenja Proračuna rekla o čemu se radi te stoga 

otvara raspravu. 
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S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje Izvješće o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. 

godinu na glasovanje. 

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

 

I Z V J E Š Ć E 

 o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu 

- Prilog: 6. 

 

Ad – 7. 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 

Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 26. svibnja 

2020. razmatrao je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. 

godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

 
Predsjednik Vijeća kao i kod prethodne točke navodi da je sve obrazloženo u Godišnjem 

izvještaju o izvršenju Proračuna te otvara raspravu. 

 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje Izvješće o izvršenju Programa 

održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu  na glasovanje. 

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

 
I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

- Prilog: 7. 

 

Ad – 8. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina 

obrazlaže Irenko Pilat (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Navodi kako se radi o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave 

Grada Pazina koja se u biti odnosi na sadržaj poslova i zadaća koje se obavljaju u okviru Ureda Grada 

odnosno Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. Pojašnjava kako se prijedlog 

izmjena Odluke odnosi na prijenos poslova koji se odnose na segment samouprave i uprave iz 

nadležnosti Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti u Ured Grada, čime se 

postojeći naziv Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti mijenja u Upravni 

odjel za društvene djelatnosti.  

Dalje navodi kako je postojeća Odluka na snazi od 2009. godine te kako je u tom razdoblju 

došlo do niza promjena vezanih uz rad, upravnih promjena, donošenja zakonskih propisa pa sve 

zahtjeva određenu promjenu u načinu postupanja i obavljanja niza poslova u gradskoj upravi koji do 

sada nisu bili propisani. Stoga je ocijenjeno kako je potrebno prići određenom preustroju i organizaciji 

rada gradske uprave, a sve u cilju povećanja efikasnosti i operativnosti u poslu, kao i da se na neki 

način pripremi gradska uprava za buduće razdoblje vezao za digitalizaciju rada kao što je bio slučaj 

sada u proteklom periodu kada se vidjelo koliko je to nužno potrebno.   

 Druga stvar je i to što su se neki poslovi Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene 

djelatnosti, primjerice, oni poslovi vezani za mjesne odbore, male komunalne akcije ili poslovi vezani 

uz opću upravu, izbore i slično, do sada uglavnom u praksi obavljali u okviru i uz koordinaciju Ureda 

Grada pa preustroj u principu ne bi trebalo biti problematičan jer je na neki način u hodu djelomično 

već izvršen.  

 Zaključno navodi kako će u vezi planiranog preustroja biti potrebno donijeti još tri akta. Uz 

ovu Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina, još Odluku o 

koeficijentima za obračun plaća, za koju se nada da će biti na sljedećem Vijeću, te kao treći akt na 

kraju slijedi donošenje Pravilnika o unutarnjem redu, čime će se izvršiti kompletan preustroj 

službenika na odgovarajuća radna mjesta sukladno izmijenjenim opisima poslova i zadaća u okviru tih 

promjena koje su nastupile i za koje se očekuje da će nastupiti u budućem periodu.       



 9 

  Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 27. svibnja 2020. razmatrao je prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina, te predlaže Vijeću 

da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dean Velenderić podržava Odluku u smislu da se dio koji se odnosi na samoupravu i upravu  

razdvoji i dodijeli Uredu Grada s obzirom da je i opis poslova takav da ne pripada društvenim 

djelatnostima pa je mišljenja da će Upravni odjel za društvene djelatnosti imati više vremena za 

pisanje projekata i povlačenja europskih sredstava.  

Navodi kako ga zapravo zanima da li će nakon što radnici koji su trenutno raspoređeni kod 

pročelnice Nevije Srdoč (Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti) budu 

raspoređeni u Ured Grada biti novih zapošljavanja te da li će se tim radnicima zadržati postojeća prava 

ili se planira nekakvo snižavanje njihovih prava prelaskom u novi odjel? Interesira ga i da li postoji 

projekcija s kojim će budžetom raspolagati novi pročelnik odnosno predstojnik Ureda Grada s 

obzirom na promjene, odnosno koji će se dio sredstava oduzeti Odjelu pročelnice Nevije Srdoč i 

prebaciti u Ured Grada? 

 

Irenko Pilat u vezi dijela pitanja koji se odnosi na preustroj navodi kako će se taj dio priče 

odnositi na drugu odluku koju treba donijeti, nada se na sljedećem Vijeću, a radi se o Odluci o 

koeficijentima gdje će biti vidljiv odnos za djelatnike koji prelaze ili ne prelaze u druge odjele. Dalje 

navodi kako je već u pripremi određena sistematizacija i tablice s koeficijenata s iskazanim plusom i 

minusom, odnosno viškom i manjkom radnika po sistematizaciji i trenutno zaposlenih, da se sve 

pregovara i dogovara sa sindikatima te da je usuglašavanje pri kraju. 

 

Maja Stranić Grah vezano uz dio pitanja da li će se određena sredstva iz Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti „uzet“ i prebaciti u Ured Grada, odgovara kako su svi rashodi koji su vezani za 

samoupravu i redovito poslovanje gradske uprave planirani unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, 

financije i proračun pod Programom: zajednički troškovi, tako da se taj dio neće mijenjati. Što se tiče 

dohodaka, pojašnjava kako su oni isto tako svi zajedno planirani u Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

financije i proračun pod Programom: Javna uprava i administracija, tako da se ništa u Proračunu ne 

seli iz jednog odjela u drugi.  

 

Renato Krulčić navodi kako želi istaknuti nekoliko bitnih stvari. Ističe kako je godina započeta 

u pregovoru sa sindikatima, ne samo u gradskoj upravi, već i sindikatima proračunskih korisnika, 

Dječjeg vrtića te je rečeno da će se do rujna pokušati dogovoriti nove koeficijente i nove osnovice za 

plaću u skladu sa zahtjevima koje su sindikati postavili pred Grad krajem prošle godine. U kontekstu 

tih pregovora, koji su tekli do konca travnja te su nastavljeni jednim dijelom i sada u svibnju, došlo se 

u konačnici do nekakvih završnih iznosa. Govori o korekciji u osnovici u Dječjem vrtiću za 9,97 %  u 

ukupnoj bruto masi plaća. Sa sindikatom je odmah i dogovoreno da s obzirom na situaciju i mjere, iz 

solidarnosti prema sugrađanima plaća za travanj isplaćena u svibnju bude umanjena za 10%. Isto tako, 

za gradsku upravu sa sindikatima je ispregovarano da u ukupnoj bruto masi plaće dođe do korekcije 

otprilike za 4,7% i to u onim srednjim plaćama, dok će one najniže plaće (plaće namještenika: 

čistačica, kućnih majstora) rasti puno više zbog usklađivanja s minimalnom plaćom na razini 

Republike Hrvatske. Dalje navodi kako su se neki vijećnici u proteklom razdoblju odrekli naknade u 

korist čistačice, tako da više neće biti potrebe za time.  

Zaključuje kako je cijela organizacijska shema tekla postepeno. Od 2009. jedan veliki 

„mastodont“ Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti imao je, uz europske 

projekte, pisarnicu, gradski protokol i puno drugih stvari te je trebalo rješavati segment po segment. 

Napravljen je tako 2011. godine jedan dokument Financijski menadžment i kontrola kojim se 

željelo postići da se za uspješno i učinkoviti poslovanje što manje koriste ljudski resursu kako bi se 

smanjilo dugovanja koja su od 15 milijuna kuna sada došli na 7 milijuna kuna i imaju tendenciju da se 

ove godine ta dugovanja još više smanje. Mišljenja je kako su sindikati zadovoljni pregovorima koji su 

netom završeni s obzirom na situaciju koja nas okružuje te da će se kroz Pravilnik sve uskladiti i da će 

na idućem Gradskom vijeću biti Odluka o koeficijentima zaposlenika u gradskoj upravi. To ne znači 
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da će bruto plaće onda automatski porasti za spomenutih 4,87% jer je dogovor da se za svibanj, lipanj i 

srpanj svaki mjesec dogovara oko umanjenja osnovne plaće sukladno situaciji.  

Za kraj se zahvaljuje djelatnicima gradske uprave, JVP-e i Policijske postaje Pazin te svima 

onima koji su dali veliki doprinos unutar borbe protiv pandemije kovida kako bi zaštitili i omogućili 

rad sustava te su radili ne samo unutar radnog vremena već i prekovremeno, i to s uspjehom.  

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

nazočnima predstavlja novu pročelnicu Ureda Grada, Martinu Brajković Mrak koja počinje s radom 1. 

lipnja 2020. godine. 

Zatim predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina u predloženom tekstu.  

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

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu  

gradske uprave Grada Pazina 

- Prilog: 8. 

 

Ad – 9. 

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

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

 Prije podnošenja prijedloga Komisije za dodjelu priznanja i nagrada, naglašava kako je ove 

godine bilo nešto manje prijedloga nego inače, što je olakšalo posao na sjednici Komisije koja je zbog 

pandemije održana 18. svibnja 2020. godine.  

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

priznanja i nagrada Grada Pazina, Komisija za priznanja i nagrade, rukovodeći se uvjetima i 

kriterijima za dodjelu priznanja propisanim Odlukom, predlaže Gradskom vijeću da se za 2019. 

godinu dodijeli: 
 

I. POVELJA GRADA PAZINA 

LUCIJANU UJČIĆU kao znak priznanja za četrdesetgodišnji predani volonterski angažman i 

postignute rezultate na razvoju i promociji boćanja na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj 

razini, kojima je pridonio promociji Grada Pazina, Boćarskog kluba Pazin, drugih pazinskih sportskih 

klubova i sportaša.  
 

II. ZAHVALNICA GRADA PAZINA 

Obrtu za proizvodnju kolača i torti ANTICA, iz Pazina, Lindarski križ 98D, u vlasništvu Alide 

Vadanjel, kao znak priznanja za poseban doprinos u realizaciji zaštite 'Pazinskog cukerančića' kao 

nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske te promociji istog u zemlji i inozemstvu te kao 

znak priznanja za društveni angažman i aktivnost na više područja kojima se promiču ugled i interesi 

Grada Pazina. 

Nagrade i priznanja uručit će se dobitnicima prigodno uz uvažavanje epidemioloških mjera 

uslijed bolesti COVID 19. 
 

Predsjednik Vijeća konstatira kako ove godine neće biti svečane sjednice te će nagrade i 

priznanja biti uručene u nešto skromnijem obliku. Zatim otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedloge odluka o 

dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina u tekstu kako je to predložila Komisija za priznanja i 

nagrade. 

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

 

O D L U K U 

o dodjeli Povelje Grada Pazina – Lucijanu Ujčiću 

i 

O D L U K U 

o dodjeli Zahvalnice Grada Pazina - Obrtu za proizvodnju kolača i torti 'ANTICA' 

- Prilog: 9. 
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Ad – 10. 

Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2019. godine obrazlaže 

Renato Krulčić. 

Navodi kako je u Izvještaju dosta iscrpno opisano što se radilo u šest mjeseci odnosno u 

drugoj polovici 2019. godine. Stoga želi dati samo nadogradnju u vezi projekata koji su bili u fazi 

projektiranja ili u realizaciji. 

Nastavlja kako se uslijed popuštanja mjera Grad Pazin ponovno budi i ulazi u normalne 

tokove. Kako bi to olakšali donijet je cijeli set mjera koje su se ticale gospodarstva, ustanova, civilnog 

sektora i udruga te korisnika usluga i građana Grada Pazina.   

Neovisno o tome, planira se investicijski ciklus od 30- tak milijuna kuna, od čega je veći dio 

financiran od strane EU. Navodi tako kako je prije dva dana potpisan Ugovor za modernizaciju javne 

rasvjete koja bi se trebala provesti do rujna, čime će se novim zamijeniti 1680 postojećih rasvjetnih 

tijela na području Grada Pazina. Dalje navodi kako su se projekti Erazmusa u Školi i Vrtiću provodili 

u skladu s aktivnostima. Isto tako, za nekoliko dana završavaju građevinski radovi na proširenju i 

rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića, dok se narednog utorka potpisuje prvi ugovor za opremanje. 

Time će do rujna biti osiguran boravak sve djece u toj ustanovi. Manji problemi su kod nabave opreme 

za odgajatelje i stručni kadar u Vrtiću gdje je uložena žalba, ali se nada da će u rujnu biti moguće 

realizirati i taj ugovor.    

Osvrće se i na sanaciju odlagališta otpada u Jelenčići. Navodi kako je započeta sanacija starog 

odlagališta koja je u fazi prekrivanja inertnim materijalom te novog odlagališta gdje je već zasijan 

travnati tepih. Očekuje se da će do srpnja oba dva projekta biti završena te da će biti izdana uporabna 

dozvola, čime u Pazinu više neće biti odlagališta miješanog komunalnog otpada. Isto tako, radi se i na 

sanaciji sada već bivšeg odlagališta inertnog otpada Lakota sukladno projektu IPZ-a gdje su regulirani 

pokosi te je jedan veliki dio inertnog materijala premješten u gornju zonu, dok su Hrvatske vode 

izgradile novi oborinski kanal za prijem oborinske vode. 

Dalje navodi kako su započete pripreme za proširenje groblja na Lindaru (60 grobnih mjesta) 

kroz projekt LAG-a putem kojeg je osigurano sufinanciranje u visini od 20 tisuća eura te se očekuje  

raspisivanje javne nabave.  

Ističe kako je, bez obzira na kovid situaciju, Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji 

sa svim načelnicima općina Pazinštine dobio suglasnost i prijavio adaptaciju zgrade odmarališta u 

Špadićima na program LAGUR-a putem kojeg se očekuje donacija/sufinanciranje između 200 i 300 

tisuća eura čime bi započeli prvu fazu sanacije i uređenja zgrade. Nada se da bi kasnije uslijedila i 

druga faza te da bi zgrada mogla biti stavljana u funkciju 2021. ili najkasnije 2022. godine i to za 

cijelu godinu jer ima predviđen sustav grijanja.   

Zaključuje kako je kod projekta svih projekata bila završna on – line konferencija vezana za 

izradu projektne dokumentacije za gradnju doma za starije. Projektant je dao zahtjev za izdavanje 

građevinske dozvole koja bi trebala biti izdana do  23. lipnja ove godine, do kada bi trebali doći i svi 

troškovnici potrebni za raspisivanje javne nabave koja se očekuje da će biti raspisana u rujnu, dok se u 

ranu jesen očekuje i odabir ekonomski najpovoljnijeg izvođača. Naglašava kako se radi o prvoj fazi od 

37 milijuna kuna. Istarska županija prihvatila je na Skupštini te je potpisan Sporazum o sufinanciranju 

50% anuiteta kredita za gradnju doma za starije. S nestrpljenjem, nada se i s veseljem, očekuju se i 

rezultati natječaja Ministarstva demografije gdje je preko Društva Crvenog križa, Podružnice Pazin 

prijavljen dnevni boravak i sve vaninstitucionalne usluge koje bi trebalo pružiti u sklopu budućeg 

doma za starije.   

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća navodi kako Vijeće ne glasuje po Izvještaju 

Gradonačelnika, već isto prima na znanje. 

 Slijedom iznijetog, Vijeće donosi 
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Z A K L J U Č A K 

 

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

Pazina za srpanj - prosinac 2019. godine KLASA: 023-01/20-01/13, URBROJ: 2163/01-01-01-20-2 

od 21. travnja 2020. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio Gradonačelnik Grada Pazina 

Renato Krulčić. 

- Prilog: 10. 

 

Ad – 11. 

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

2019. godinu uz konstataciju kako je u materijalima dan koncizan pregled i objašnjenje što se radilo. 

Stoga smatra da nema potrebe sve prepričavati te ujedno kao predsjednik Vijeća zahvaljuje 

svima na kvalitetnom i konstruktivnom radu u 2019. Navodi kako je prisustvo na sjednicama bilo vrlo 

visoko, što veseli, kao i uspješno apsolviranje teških tema kojih je bilo u 2019. godini, poput  rasprave 

oko Proračuna, što je zaokružilo jednu intenzivnu, ali plodonosnu 2019. godinu.  

Nakon obraćanja vijećnicima po ovoj točki, otvara raspravu 

 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća navodi kako Vijeće ne glasuje po Izvještaju o 

radu, već isto prima na znanje. 

 Slijedom iznijetog, Vijeće donosi 

 

Z A K L J U Č A K 
 

 Gradsko vijeće Grada Pazina primilo je na znanje Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada 

Pazina za 2019. godinu KLASA: 021-05/20-01/23,  URBROJ: 2163/01-03-01-20-1 od 29. travnja 

2020. godine. 

- Prilog: 11. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19:10 sati. 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/25   

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

Pazin, 28. svibnja 2020.  

                                           Predsjednik  

                Gradskog vijeća 

                          Davor Sloković, v.r. 

             Zapisnik vodila        

            Ana Bančić, v.r. 
 
 

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

 

 


