
Z A P I S N I K 

 

36. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 2. srpnja 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, Ivica Franković– 

HDZ; 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, Anamarija Kurelić – HDZ i 

Suzana Jašić – SDP. 

 

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

Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Martina Brajković Mrak, pročelnica Ureda Grada, 

Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za 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, Marijana Krbavac Žulić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Serđo Šilić, 

zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Maja Zidarić Pilat, ravnateljica Muzeja Grada Pazina, 

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

knjižnice Pazin, Samanta Grizila, članica Uprave trgovačkog društva Pazin sport d.o.o., Patrik Rabar, 

tajnik Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, Vlasta Nekić, članica Uprave „Pazin“ d.o.o., 

Gracijela Paulović, predstavnica talijanske nacionalne manjine u Gradu Pazinu i Davor Šišović, 

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 11, 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 11 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ utvrđuje 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva  

Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2019. godine; 

4. Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2019. 

godinu; 

5. Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu 

za 2019. godinu; 

6. Programsko izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice 

Pazin za 2019. godinu; 

7. Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga 

Grada Pazina 

za 2019. godinu; 

8. Godišnji izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2019. godinu; 

9. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2019. godinu; 

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

siječnja do 31. prosinca 2019. godine;  

11. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika; 

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin 

i Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin; 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o.; 

14. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Grada Pazina Valteru Milohaniću, članu Gradskog vijeća Grada Pazina. 

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 – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 35. sjednice Gradskog vijeća od 28. 

svibnja 2020. godine. 

Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 35. 

sjednice Gradskog vijeća od 28. svibnja 2020. godine.  

- Prilog: 1. 

 

Ad – 2. 

Pitanja vijećnika.  

Vijećnicima je dostavljen odgovor na pitanje vijećnice Suzane Jašić vezano za pitanje 

dvostrukog naplaćivanja odvoza miješanog komunalnog otpada vlasnicima nekretnine koji pola 

godine u njoj stanuju a pola godine istu iznajmljuju. 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

S obzirom da nema pitanja, predsjednik Vijeća zaključuje točku dnevnog reda. 

- Prilog: 2. 

 

Predsjednik Vijeća izvješćuje nazočne kako je dogovoreno da se Izvještaji o radu ne 

obrazlažu, budući su vijećnici iste dobili na vrijeme, već da se po istima samo otvori rasprava, a sve u 

cilju poštivanja epidemioloških mjera (ograničeno trajanje sjednice, smanjivanje kontakata….) 

 

Ad – 3. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvješću o radu i Izvješću o ostvarenim prihodima i 

rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2019. godine. 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 30. lipnja 2020. razmatrao je Izvješće o radu i 

Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 

1.1. do 31.12.2019. godine, te predlaže Vijeću da iste prihvati. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje odvojeno na glasovanje Izvješće o radu i 

Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 

1.1. do 31.12.2019. godine. 

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

 

Z A K L J U Č A K 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva 

Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2019. godine u tekstu kako ih je dostavila 

ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 19. lipnja 2020. 

godine. 

- Prilog: 3. 

 

Ad – 4. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o radu i Izvještaju o izvršenju financijskog 

plana Muzeja Grada Pazina za 2019. godinu. 

Odbor za kulturu na sjednici 30. lipnja 2020. razmatrao je Izvještaj o radu i Izvještaj o 

izvršenju financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati. 

 

U 18:05 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Valter Milohanić, pa predsjednik Vijeća 

konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika. 

 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje odvojeno na glasovanje Izvještaj o radu i 

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2019. godinu. 

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

 

 

 

 



 3 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 

2019. godinu u tekstu kako ih je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik 

Grada Pazina Zaključkom od 19. lipnja 2020. godine. 

- Prilog: 4. 

 

Ad – 5. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o financijskom poslovanju i Izvještaju o radu 

Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2019. godinu. 

Odbor za kulturu na sjednici 30. lipnja 2020. razmatrao je Izvještaj o financijskom poslovanju 

i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da iste 

prihvati. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje odvojeno na glasovanje Izvještaj o 

financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2019. godinu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 
 

 Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u 

Pazinu za 2019. godinu u tekstu kako ga je prihvatilo Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 25. 

svibnja 2020. godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 19. lipnja 2020. 

godine. 

- Prilog: 5. 

 

Ad – 6. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Programskom izvješću o radu i Izvještaju o izvršenju 

financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2019. godinu. 

Odbor za kulturu na sjednici 30. lipnja 2020. razmatrao je Programsko izvješće o radu i 

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2019. godinu, te predlaže Vijeću 

da iste prihvati. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje odvojeno na glasovanje Programsko 

izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2019. godinu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Programsko izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske 

knjižnice Pazin za 2019. godinu u tekstu kako ih je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću 

predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 19. lipnja 2020. godine.  

- Prilog: 6. 

 

Ad – 7. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o ostvarenju programa rada i financijskog 

plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2019. godinu. 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 30. lipnja 2020. razmatrao je Izvještaj o ostvarenju 

programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2019. godinu, te 

predlaže Vijeću da isto prihvati. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o ostvarenju 

programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2019. godinu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ donosi 
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Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih 

udruga Grada Pazina za 2019. godinu Broj: 15/1/2020 od svibnja 2020. godine. 

- Prilog: 7. 

 

Ad – 8. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Godišnjem izvještaju o poslovanju društva „Pazin“ 

d.o.o. Pazin za 2019. godinu. 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 29. lipnja 2020. razmatrao je Godišnji 

izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Godišnji izvještaj o 

poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2019. godinu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 
 

 Prihvaća se Godišnji izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2019. godinu u 

tekstu kako ga je Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 25. lipnja 2020. 

godine. 

- Prilog: 8. 

 

Ad – 9. 

Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2019. godinu. 

Predsjednik Vijeća navodi kako je vijećnicima dostavljena skraćena verzija Izvještaja, pa moli 

pročelnicu Srdoč da iznese dodatno obrazloženje. 

Nevija Srdoč navodi kako je iz samog Izvještaja vidljivo da je civilno društvo važno za Grad, 

a također vidljivo je to i u drugom dijelu Izvještaja koji se može pronaći na službenim stranicama 

Grada Pazina koji nije tiskan jer ima više od 400 stranica. U tom drugom dijelu Izvještaja detaljno je 

opisan 91 projekt i programi koje su provele gradske udruge u protekloj, 2019. godini na području 

odgoja i obrazovanja (14), kulture (30), socijalne skrbi i zdravstva (30) te sporta (4) i ostalih područja 

(13).  

Za dio Izvještaja koji je pred vijećnicima navodi kako je isti podijeljen u nekoliko dijelova, 

gdje je uključena i usporedba financiranja organizacija civilnog društva na nacionalnoj razini i Gradu 

Pazinu. U tom dijelu ističe kako je posljednje izvješće Ureda za udruge RH, nažalost, iz 2016. godine, 

dok se od lokalne razine traži ažurnost. Bez obzira na to, ponosno ističe kako Grad Pazin redovito 

izvršava svoju zakonsku obvezu, što ispunjava samo 62% gradova u RH.  

Dalje navodi kako je važno za reći da prema obliku i namjeni dodjele financijskih sredstava, 

na nacionalnoj razini najviše se izdvaja za udruge koje se financiraju prema posebnim zakonima 

(Zakon o sportu, Zakon o HGSS, Zakon o HCK i Zakon o vatrogasnim zajednicama). Ističe i područja 

na kojima se najviše izdvaja na nacionalnoj razini. Tu prednjači sport sa 54,03% od ukupnog iznosa, 

zatim slijedi područje zaštite i spašavanja, pa socijalne djelatnosti, a onda ostali s nižim udjelima.  

Za Grad Pazin ta je raspodjela sredstva vrlo slična onoj na nacionalnoj razini, što znači da 

najveći dio sredstava ide sukladno zakonskim obvezama, a zatim putem javnih natječaja. Sukladno 

tome se najveći dio i na lokalnoj razini dodjeljuje upravo u području sporta.    

Gledajući trend financiranja udruga i civilnog društva od 2012. do 2019. godine, uočljiv je 

uzlazni trend, gdje je 2012. godine ukupno financiranje bilo 1,9 milijuna kuna, dok je 2019. godine 

bilo 2,6 milijuna kuna.  Međutim, s obzirom na situaciju, boji se da izvještaji za 2020. godinu neće 

biti ovako pozitivni.  

Dalje se osvrće na oblik i način dodjele sredstava udrugama na lokalnoj razini koji je prikazan 

u tablici 3. na 8. stranici.  Pojašnjava kako prema odredbama posebnih zakona ukupno 63% otpada na 

financiranje ranije spomenutih područja, a 16,19 %  za CK i Vatrogasnu zajednicu. Odmah nakon 

toga, 22,68% dodjeljuje se putem javnog natječaja.  
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Zaključno se u obrazlaganju osvrće na sama područja te navodi kako je za sport na lokalnoj 

razini lanjske godine izdvojeno 47,60%, sredstava, socijalna skrb i zdravstvo 22,48%, a nakon toga su 

ostala područja (kultura 9,24%, odgoj i obrazovanje 4,72%)  s time da je tu velik udio vatrogasne 

zajednice. Za odgoj i obrazovanje navodi da su tu najveći nositelji velike ustanove (vrtići, osnovna i 

srednja škola) tako da udruge trebaju prepoznati i pokrivati samo one potrebe i aktivnosti koje u 

određenom trenutku „ne mogu“ sustav i institucije pokriti.  

Naglašava i nefinancijsku pomoć udrugama, gdje je prema povratnim informacijama iz Ureda 

za udruge RH Pazin jedan od pet gradova koji je riješio prostor za udruge na ispravan način putem 

javnog natječaja te sve udruge imaju svoje prostore u kojima djeluju (ugovor 5+5 godina, 1,00 

kn/m2/mjesečno). Navodi i kako udruge imaju na raspolaganju i Društveni centar Veli Jože, dok se 

informacije o samom radu pojedinih udruga mogu pronaći na službenim stranicama Grada Pazina.  

Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za kulturu na sjednicama održanim 30. lipnja 2020. 

razmatrali su Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2019. godinu, te 

predlažu Vijeću da istog prihvati. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

drugih organizacija civilnog društva za 2019. godinu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2019. godinu u 

tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 19. lipnja 2020. godine. 

- Prilog: 9. 

 

Ad – 10. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o radu Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 30. lipnja 2020. razmatrao je Izvještaj o radu 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 

godine, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvještaj o radu 

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 

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

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine KLASA: 550-01/20-01/15, URBROJ: 2163/01-05-05-20-3 

od 14. svibnja 2020. godine. 

- Prilog: 10. 

 

Ad – 11. 

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika obrazlaže 

Martina Brajković Mrak (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako je Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

propisano da koeficijent za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odlukom određuje predstavničko tijelo jedinice 

na prijedlog župana, gradonačelnika ili načelnika.  

U slučaju Grada Pazina tu odluku donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika te 

navodi kako je postojeća Odluka o koeficijentima koje je donijelo Gradsko vijeće na snazi od 2010. 

godine, odnosno s manjim izmjenama u 2011., što je gotovo deset godina.  
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Dalje navodi kako je u tom razdoblju njezine primjene došlo do niza promjena u vrsti, 

zahtjevnosti i količini poslova koji se obavljaju u gradskoj upravi, što je povezano uz promjene niza 

zakona i podzakonskih propisa koji zahtijevaju obavljanje dijela postojećih poslova na drugačiji način, 

te koji, s druge strane, nameću obavljanje cijelog niza poslova koji do sada nisu bili niti propisani i 

moraju se rasporediti prema službenicima koji sada rade.  

Rezultat toga doveo je do promjena u sistematizaciji poslova koji se obavljaju u gradskoj 

upravi, posebice u pogledu potrebnog stručnog znanja, složenosti poslova, samostalnosti u radu, te 

stupanju odgovornosti u donošenju odluka.  

Stoga se, također, kao posljedica toga pojavila potreba za donošenjem nove sistematizacije 

poslova i radnih mjesta koja će omogućiti napredovanje u službi tijekom godina, a ovisno o 

postignutim rezultatima rada i dobivenim ocjenama.  

S obzirom na naprijed iznijeto predlaže se donošenje Odluke o koeficijentima za obračun 

plaća službenika i namještenika, pri čemu se vodilo računa o nazivima radnih mjesta, klasifikacijskom 

rangu i koeficijenta za obračun plaće. Pojašnjava kako su u prijedlogu Odluke nazivi radnih mjesta 

unificirani, a koeficijenti su određeni u okviru propisanog kvalifikacijskog ranga. Ističe kako je 

prijedlog Odluke razmatrao Sindikat te je isti prihvaćen.  

Dalje navodi kako je uvidom u prijedlog Odluke te tablice u privitku iste, vidljivo da se 

zapravo najviše povećavaju koeficijenti za radna mjesta  IV. kategorije namještenika (16,5%), a sve iz 

razloga jer je njihova plaća bila niža od minimalne (domar, spremačica). Ukupni postotak promjene 

svih koeficijenata je 4,27%.  

Zaključuje kako donošenje ove Odluke prati i donošenje Pravilnika o unutarnjem redu koji je 

spreman. Istim su sistematizirana 44 radna mjesta, od čega će do daljnjeg šest radnih mjesta biti 

nepopunjeno, a dva radna mjesta će se ukinuti odlaskom djelatnica u mirovinu početkom 2021. 

godine.  Također, na dva radna mjesta rade službenici na pola radnog vremena, a jedno je radno 

mjesto popunjeno na određeno vrijeme do završetka projekta.  

Pojašnjava kako je u tekstu Odluke, koji je predložen, došlo do izmjene u člancima 7., 8. i 9. iz 

razloga što je potrebno donijeti novi Pravilnik o unutarnjem redu i dobiti dosta vremena da se zbog 

rokova plaća za srpanj ne bi morala obračunavati dvostruko.  

Slijedom iznijetog, a u ime predlagača akta, Pročelnica predlaže izmjenu i dopunu Odluke 

kako slijedi: 

- članak 7. mijenja se i glasi: 

„Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine 

Grada Pazina“ broj 21/10. i 39/11.) prestaje važiti s isplatom plaće za mjesec srpanj 2020. godine.“ 

- članak 8. mijenja se i glasi: 

„Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2020. godine, a primjenjuje se s isplatom plaće za 

mjesec kolovoz 2020. godine.“ 

- iza članka 8. dodaje se članak 9. koji glasi 

„Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.“ 

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 29. lipnja 2020. razmatrao je prijedlog Odluke 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, te predlaže Vijeću da istu prihvati u 

predloženom tekstu. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika zajedno sa izmjenama i dopunama Odluke 

na način da se mijenjanju članci 7. i 8. te da se doda članak 9 (sukladno prijedlogu Pročelnice). 

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

 

O D L U K U 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika s time da se: 

       - članak 7. mijenja i glasi: 

         „ Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene 

novine Grada Pazina“ broj 21/10. i 39/11.) prestaje važiti s isplatom plaće za mjesec srpanj 2020. 

godine.“ 
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      - članak 8. mijenja i glasi: 

         „ Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2020. godine, a primjenjuje se s isplatom 

plaće za mjesec kolovoz 2020. godine.“  

     - iza članka 8. dodaje članak 9. koji glasi 

       „ Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 

Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.“ 

- Prilog: 11. 

 

Ad – 12. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin i 

Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin obrazlaže Serđo Šilić (po tekstu koji se nalazi u prilogu 

zapisnika). 

Navodi kako nakon 2006. godine Vatrogasna zajednica Istarske županije, čiji je član i 

pazinska JVP, kreće s nabavkom vatrogasnih vozila. Sukladno tome za područje JVP Pazin odlučeno 

je da se ide s nabavkom novog zapovjednog vozila i jednog modula za gašenje šumskih požara koji bi 

se ugradio na postojeće zapovjedno vozilo. Pojašnjava kako bi time novo zapovjedno vozilo služilo 

samo za logistiku i prijevoz, primjerice, cijevi i pumpi prilikom intervencija, a sve skupa omogućilo bi 

da se rashoduje vozilo iz 1979. godine.  

Pojašnjava kako je visina kredita Vatrogasne zajednice Istarske županije nešto više od 61 

milijuna kuna, u čemu bi obveza JVP Pazin za planiranu nabavu bila 530.000,00 kn s PDV- om.   

 

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

29. lipnja 2020. razmatrali su prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj 

vatrogasnoj postrojbi Pazin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin, te predlažu Vijeću da istu prihvati 

u predloženom tekstu. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

 

Valtera Žgrablića zanima iz kojih se sredstava namjerava plaćati kredit, odnosno zanima ga 

koliko će u otplati u postotku sudjelovati Grad Pazin, a koliko ostale općine Pazinštine?   

 

Serđo Šilić odgovara da za kredit (61 milijun kuna) kojeg je nosioc Vatrogasna zajednica 

Istarske županije, svaka područna vatrogasna zajednica plaća svoj dio sredstava za sebe. Financiranje 

Područne JVP Pazin je iz Grada Pazina i iz okolnih općina Pazinštine. Ističe kako je financiranje od 

drugih općina jako loše. Navodi kako ima općina koje u četiri godine nisu uplatile niti jednu kunu 

obveza, te da nema Grada Pazina ne zna niti kako bi JVP Pazin uopće funkcionirala.   

 

Valter Žgrablić (iz klupe) postavlja pitanje: „Zar ne postoji zakon za sve?“. 

 

Serđo Šilić odgovara kako je to dio priče koji bi trebao rješavati inspektorat.   

 

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

glasovanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin i 

Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za zaduživanje 

Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Pazin 

- Prilog: 11. 

Ad – 13. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. obrazlaže Samanta 

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

Navodi kako je prijedlogu Odluke prethodila skupština društva Pazin sport d.o.o. 23.6.2020. 

godine na kojoj je donijeta navedena Odluka, kojom su se također definirali uvjeti pod kojima bi se 

Društvo trebalo kreditno zadužiti. Uvjeti se odnose na zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d. u 
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ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kn, na rok otplate od 10 godina, s počekom otplate od 1 godine, 

mjesečnom dinamikom otplate uz fiksnu kamatnu stopu od 2%, uz osiguranje kredita zadužnicom i 

mjenicom. 

Pojašnjava kako su navedeni uvjeti dio infrastrukture HBOR – a između kojih se nalazi i 

kreditiranje sportskih igrališta. Navedena kreditna sredstva trebaju služiti za realizaciju projekta 

izgradnje  pomoćnog nogometnog igrališta na lokaciji Pazin, na dijelu k.č. 1820 K.O. Pazin, odnosno 

na prostoru čiji je vlasnik Grad Pazin, a nalazi se između Gradsko – školske sportske dvorane i 

postojećeg gradskog stadiona te čini ukupan dio sportskog rekreacijskog centra u Pazinu. 

Navodi kako je ukupan iznos projekta 3.060.000,00 kn, u što su, pored građevinskih radova 

izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta, uključene i geodetske usluge, usluge stručnog nadzora nad 

građenjem, koordinator zaštite na radu, opremanje samog nogometnog igrališta i mehanizacija 

potrebna za održavanje pomoćnog i glavnog nogometnog igrališta.  

Zaključno ističe da od ukupnog navedenog iznosa, nešto više od 600.000,00 kn osigurava 

NSŽI s kojim je 1.6.2019. sklopljen Ugovor o financiranju na rok do kraja tekuće godine. Također, 

milijun kuna prijavljeno je na natječaj Središnjeg državnog ureda za šport, no ti su natječaju trenutno 

obustavljeni. Također naglašava kako ovo zaduživanje ne ulazi u opseg mogućeg zaduživanja Grada 

Pazina, ali će se iznos realizirati, odnosno sufinancirati proračunskim sredstvima Grada Pazina.  

 

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

29. lipnja 2020. razmatrali su prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu 

d.o.o., te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Dean Velenderić izražava želju da se projekt realizira u punom opsegu, onom koji je bio 

kandidiran na EU projekt, odnosno da se uz ovaj teren koji će se izgraditi, radi na tome da se povuku 

europska sredstva za drugi dio projekta koji spominje. U isto vrijeme izražava žaljenje što se puno 

stvari mora financirati iz kredita, tako da su smanjene mogućnosti rada Društva na nekim novim 

projektima, a automatski i Grad Pazin ima manje mogućnosti jer mora izdvajati za te projekte. Stoga 

se nada da će se u budućnosti povući više sredstava za sufinanciranje takvih  hvale vrijednih projekata 

kojima se osiguravaju novi i bolji uvjeti sportašima.  

 

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

glasovanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. u predloženom 

tekstu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donosi  

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za zaduživanje 

Pazin sportu d.o.o. 

- Prilog: 13. 

 

Ad – 14. 

Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna 

Grada Pazina Valteru Milohaniću, članu Gradskog vijeća Grada Pazina obrazlaže Martina Brajković 

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

Navodi kako su Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisani 

rokovi za donošenje financijskih izvješća, između ostalog, i za članove Gradskog vijeća. Državno 

izborno povjerenstvo je dopisom od 19.2.2020. godine utvrdilo kako član Gradskog vijeća Grada 

Pazina, izabran s liste grupe birača, Valter Milohanić nije u propisanom roku dostavio Državnom 

izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj te slijedom istog predlažu Gradskom vijeću Grada 

Pazina donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna 

Grada Pazina za nezavisnog vijećnika Valtera Milohanića. 

Pojašnjava kako je vijećnik Valter Milohanić s izvještajem kasnio sedam (7) dana za iznos od 

127,00 kn.  Navodi kako je Odlukom o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka i 

članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja do 
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prosinca 2020. godine donijetam koncem prošle godine (19.12.2019.), utvrđeno da Valteru 

Milohaniću, kao članu Gradskog vijeća s liste grupe birača, na mjesečnoj razini  pripadaju sredstva u 

iznosu od 537,63 kune, a koja se isplaćuju tromjesečno. S obzirom da su ove, 2020. godine već bile 

dvije isplate, a zbog zakašnjenja dostave godišnjeg financijskog izvještaja, iznos za 2020. godinu kod  

isplate umanjit će se za iznos od 127,75 kuna i to prilikom isplate za treće tromjesečje.  

 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 29. lipnja 2020. razmatrao je prijedlog Odluke 

o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Pazina Valteru 

Milohaniću, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Valter Milohanić moli da se glasa za to da ga se „kazni“ te navodi kako se radi o svojevrsnom 

presedanu. Pojašnjava kako je do toga došlo iz razloga što njegov knjigovođa predaje papire po 

rokovima koji su propisani Zakonom unazad dvije godine. Izvještaj je predan na dvije adrese, a na 

treću adresu Izvještaj nije bilo moguće otvoriti i predati online putem službene stranice. Navodi kako 

sve skupa nije prekršaj jer je presedan, a za sličan je još 2012. godine prihvatio krivicu i bio proglašen 

krivim, ali i oslobođen od kazne.  Za novi slučaj navodi kako će kazna biti ako se na Gradskom vijeću 

usvoji Odluka, dok bi u protivnom predmet išao na prekršajni sud i pitanje je tko bi dobio spor.  

 

Predsjednik Vijeća navodi kako Gradsko vijeće mora poštivati proceduru te se mora donijeti 

Odluka. Smatra da se zakon mora poštivati, bez obzira na sve okolnosti.   

 

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

glasovanje prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna 

Grada Pazina Valteru Milohaniću u predloženom tekstu. 

Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donosi  

 

O D L U K U 

o obustavi isplate sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Pazina  

Valteru Milohaniću, članu Gradskog vijeća Grada Pazina 

- Prilog: 14. 

 

 

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

vijeća  planira u mjesecu rujnu 2020. godine. 

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

sjednice Gradskog vijeća u 18:40 sati. 

 

KLASA: 021-05/20-01/30   

URBROJ: 2163/01-03-01-20-4        

Pazin, 2. srpnja 2020.  

                                           Predsjednik  

                Gradskog vijeća 

                          Davor Sloković, v.r. 

             Zapisnik vodila        

            Ana Bančić, v.r. 
 

 

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

 


