
Z A P I S N I K 

 

37. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 27. kolovoza 2020. godine u dvorani Istra 

u Spomen domu s početkom u 18:00 sati. 

 

Prisutni vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Atilio Šujević (zamjenik 

vijećnika), Marko Breščić, Darko Zidarić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; 

Željko Legović, Ivica Franković, Anamarija Kurelić, – HDZ; Dean Velenderić, Suzana Jašić, 

Tomislav Čubrić – SDP. 

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

 

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, Vladimir Burić, predsjednik Uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin, Dragan Šipraka, 

direktor trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. Pazin, Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne 

postrojbe Pazin, Ivan Smoljan, kustos 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., Vesna Rusijan, ravnateljica i Ingrid Dušić 

Kurelić voditeljica računovodstva Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Zdenka Turkalj-Čohilj, 

ravnateljica i Petra Livak voditeljica računovodstva Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, Marijo 

Ivanković, član Savjeta mladih Grada Pazina, Gracijela Paulović, predstavnica talijanske nacionalne 

manjine u Gradu Pazinu i 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 14 s time što do 

verifikacije mandata zamjenik vijećnika nema pravo glasovanja. Konstatira da postoji potreban 

kvorum za pravovaljano odlučivanje te otvara rad sjednice. 

 

Zatim predsjednik Vijeća, sukladno dobivenim uputama,  navodi da ukoliko sjednica bude 

trajala više od dva sata da će se prostorija isprazniti radi provjetravanja. Stoga moli sve predlagače 

materijala koji će obrazlagati da izvještavaju u roku unutar pet minuta, nakon čega će biti prekinuti. 

Poziva i one koji misle da ne treba obrazlagati materijale po pojedinim točkama da to ne čine, već da 

vijećnici postave pitanje na koje će izlagači odgovarati.  

 

Otvorena je rasprava. 

Obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje izmijenjeni dnevni red 

(dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:“ 3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju 

mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice; 4. Prisega vijećnika;“, postojeća 

točka 3. postaje točka 5. i tako redom).   

Od 13 vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ utvrđuje 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća; 

2. Pitanja vijećnika; 

3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnice i početku 

obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice; -  

4. Prisega vijećnika;   

5. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2019. godinu; 

6. Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2019. godinu; 

7. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu; 

8. Prijedlog Odluke o promjeni naziva i sjedišta Muzeja 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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9. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2019. godinu s 

izvješćima: a) o poslovanju komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan 

prodavaonica na sajmeni dan u Gradu Pazinu za 2019. godinu i b) o poslovanju 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u Gradu Pazinu za 2019. 

godinu; 

10. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2019. 

godinu; 

11. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu; 

12. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2019. 

godinu; 

13. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu; 

14. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja uređenja platoa Spomen 

doma; 

15. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje procjene ugroženosti od 

požara Grada Pazina i Plana zaštite od požara Grada Pazina; 

16. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite 

Grada Pazina; 

17. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 

„Stari Pazin“ Pazin ; 

18. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki; 

19. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina. 

 

 

 

Ad – 1. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 36. sjednice Gradskog vijeća od 2. srpnja 

2020. godine. 

Od 13 vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 36. sjednice 

Gradskog vijeća od 2. srpnja 2020. godine.  

- Prilog: 1. 

 

Ad – 2. 

 

Pitanja vijećnika.  

 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja. 

 Marko Breščić (citirano): 

„Vijećničko pitanje postavljam u ime mještana Dubravice i ostalih ulica koje se nalaze u 

blizini prostora bivše Istraplastike te ga upućujem pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, 

prostorno uređenje i graditeljstvo g. Klimanu. 

Na posljednjoj sjednici Odbora za gospodarstvo, financije i razvoj Grada Pazina održanoj 24. 

kolovoza 2020. član Odbora g. Ivan Guštin upoznao nas je sa problemom sa kojim se susreću građani 

grada Pazina koji žive oko prostora bivše Istraplastike. 

Naime, radi se o dva problematična procesa koji prema saznanjima građana sa tog područja 

dolaze od dva pravna subjekta. 

Prvi problem vezan je uz ispuštanje izrazito nadražujućih plinova zbog kojih je, u trenucima 

kada je emisija jača, apsolutno nemoguć boravak na vanjskom prostoru. Simptomi koji se pojavljuju u 

tim trenucima su: nadražaj dišnih organa i očiju, vrtoglavice i glavobolje. 

Drugi problem je vezan uz nepropisno skladište rizičnog otpada u prostorima zadnje hale 

bivše Istraplastike, problem je eskalirao krajem lipnja kada je zbog nagomilanog otpada propala 

međukatna ploča u samoj hali. Nakon toga se otpad počeo dovoziti i iskrcavati iza same hale, na 

otvorenom prostoru.“ 

U nastavku vijećnik čita dopis gospodina Ivana Guština i to kako slijedi: 

„Skupina građana s područja ulica oko prostora bivše Istraplastike, poglavito Dubravica, 

Stareh kostanji, Kolodvorski prilaz, Kapetana Lazarića, Lindarska cesta i dr. Vjekoslava Zidarića, 
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obraća se Vijeću i predstavnicima Grada zbog višegodišnje problematike industrijskih djelatnosti koje 

se obavljaju u tom objektu i oko njega, a koje značajno utječu na zdravlje i sigurnost, prije svega 

obližnjih stanovnika, ali i stanovnika cijelog Pazina. 

Riječ o dva problematična procesa koji, prema neslužbenim saznanjima, provode dvije 

različite tvrtke koje su, uz više ostalih, u najmu dijelova bivše Istraplastike. 

Prvi je proces vezan uz termičku obradu plastičnih masa ili nekog popratnog procesa koji 

ispušta izrazito nadražujuće plinove zbog kojih je, u trenucima kada je emisija jača, apsolutno 

nemoguć boravak u vanjskom prostoru (a povremeno i u unutarnjem) okolnih stambenih kuća i zgrada 

bez simptoma poput jakog nadražaja dišnih organa i očiju, omaglice, vrtoglavice i glavobolje. Izrazito 

je iritantan za dio stanovnika, jer je vezan uz specifično strujanje zraka, kao i doba dana, a u manjim 

koncentracijama prisutan je i na širem području, te predstavlja značajan javnozdravstveni rizik. Taj 

problem seže još u 2017. godinu kada je prvi put prijavljen tadašnjoj Inspekciji zaštite okoliša, te je od 

tada i dalje povremeno prisutan u različitom intenzitetu. Grad Pazin je bio upoznat s problematikom 

pri samom njenom nastanku, pri čemu je kontaktiran Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno 

uređenje i graditeljstvo, a kasnije i sam gradonačelnik. Isparavanje je tijekom proteklih godinu dana 

nešto manje učestalosti i intenziteta, ali unatrag mjesec dana se ponovno pojavljuje češće i jače, 

najčešće u večernjim i noćnim satima. Nema pouzdanih saznanja, ali pretpostavka je da je i dalje riječ 

o istoj tvrtki. 

Drugi je proces vezan uz tvrtku koja nepropisno skladišti rizičan otpad u prostorima zadnje 

hale bivše Istraplastike. Problem je eskalirao krajem 6. mjeseca kada je nagomilano smeće pakirano u 

balama zbog prekomjerne težine prouzročilo propadanje ploče između kata i prizemlja hale, a što su 

imali prilike čuti obližnji susjedi. Zbog pucanja bočnih vertikalnih stupova vjerojatno je narušena i 

statika zgrade, čuju se i vide povremena daljnja pucanja konstrukcije, i sve to u dijelu u kojem se 

nalazi aktivna trafostanica. Nakon toga se otpad počeo dovoziti i iskrcavati iza same hale, na 

otvorenom prostoru do bivšeg parkirališta Istraplastike, čime je praktično nastao ilegalni otvoreni 

deponij. Slučaj je prijavljen Državnom inspektoratu, obavješten je Grad Pazin, a i Glas Istre je u dva 

navrata izvještavao o tome. 

Neslužbene informacije govore da je dovezeno više stotina šlepera mješovitog industrijskog 

otpada iz Italije i drugih susjednih zemalja u regiji. U pitanju je plastika, sintetika, papir, aluminijska 

ambalaža, razni miješani otpad, pa čak i slama, sijeno i veterinarski otpad sa stočnih farmi. Bale s 

materijalom su prljave i vlažne, dijelom rasipane, zbog čega se tijekom ljeta širio smrad, pojavila se 

strahovita najezda muha i drugih insekata, a kasnije i žohara u ostalim prostorima Istraplastike i svim 

okolnim ulicama. Nagomilano smeće izloženo je vremenskim prilikama, pa ga vjetar raznosti po 

krugu tvornice, okolnim šumarcima, livadama, vrtovima, okućnicama i cestama. U nekoliko je navrata 

došlo do pada višetonskih bala s deponija na prolaz oko hale koji je oko 10 metara niže, čime su 

ugroženi životi ljudi koji tamo rade i vozila koja tamo parkiraju ili prolaze. S obzirom na sastav otpada 

i izloženost vrućini, on predstavlja i veliku opasnost od požara koji bi u slučaju da bukne, imao 

katastrofalne posljedice ne samo za nas koji živimo u blizini, već i za cijeli grad. Osim toga, ti su 

prostori otvoreni i potpuno bez nadzora, te je moguć pristup neovlaštenim osobama, čime je još više 

ugrožena sigurnost. 

Svemu tome treba dodati činjenicu da sirena za uzbunjivanje, koja se već niz godina nalazi na 

fasadi spomenute hale, već neko vrijeme uopće nije u funkciji, čime je još dodatno dovedena u pitanje 

sigurnost nas koje bi trebala upozoravati na opasnosti. 

Ovakve djelatnosti i procesi nisu prihvatljivi uopće, a kamoli za naseljeni dio grada, daleko su 

ispod svih suvremenih standarda zaštite okoliša, sigurnosti i kvalitete života. Pozivaju se institucije 

Grada i Županije da nadziru i preventivno prate odvijanje ovakvih rizičnih djelatnosti za koje na svom 

području izdaju potrebna rješenja kako bi osigurale i aktivirale mehanizme zaštite javnog zdravlja 

svojih stanovnika. Apeliramo na čelnike Grada Pazina i Gradsko vijeće da se aktivno angažiraju na 

praćenju i rješavanju ove problematike, neovisno o nadležnosti. Osim aktiviranja svih nadležnih 

institucija na rješavanju akutnog pitanja zagađenja i sigurnosti, svakako treba razmisliti i o trajnim 

izmjenama urbanističkog plana kojima bi se ograničile djelatnosti u tom naseljenom dijelu grada. 

Nitko ne želi ponavljanje slučaja Ecooperative koji se desio u bivšoj Pazinki (u prilogu se nalaze i 

fotografije koje vijećnik pokazuje vijećnicima, a koje izgledaju zastrašujuće).“ 

- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
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 Suzana Jašić izjavljuje kako podržava pročitano pismo g. Guština, kao i samu inicijativu 

tamošnjih stanara i stanarki. Navodi kako će također u prvom pitanju govoriti o toj inicijativi jer 

smatra da je jako važno da se o tome govori i da se čuje s nekoliko aspekata.  

Zatim postavlja pitanje gradonačelniku  (citirano) 

 

 „1. Pitanje za gradonačelnika Pazina, g. Renata Krulčića: 

 

Što Grad Pazin poduzima i planira poduzeti u vezi slučajeva dovođenja u opasnost po 

zdravlje, sigurnost i kvalitetu života na području Dubravice? 

 

Obrazloženje: 

1a. Stanari i stanarke s Dubravice nakon razdoblja nesnosnog smrada, raznošenja smeća i 

povećanog broja muha koje su dolazile iz smjera bivše Istraplastike, obratili su se medijima i 

nadležnim službama. 

Obavljen je inspekcijski nadzor i ustanovljeno je da se smrad i muhe šire iz "skladišta 

neopasnog otpada" tvrtke Natural recvcling companv koja otpad skladišti u zatvorenom i na 

otvorenom prostoru, a riječ je o nepropisno odloženim balama i većim količinama plastičnog, 

papirnatog, tekstilnog, aluminijskog pa i medicinskog i sličnog otpada na parkirališnom prostoru i hali, 

čija je stabilnost, zbog veliko količine otpada, narušena. 

Grad Pazin je, kako se može pročitati u medijima, "na temelju nalaza nadzora obavijestio 

nadležne inspekcije i zatražio hitno postupanje i poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti kako bi se 

na predmetnoj lokaciji spriječilo širenje neugodnih mirisa i eventualno zagađenje okoliša, kao i 

potencijalno daljnje narušavanje mehaničke stabilnosti hale. Navodi se kako će nadležni odjel Grada 

inzistirati da se uklone sve nepravilnosti i spriječi bilo kakva štetna emisija te da se eventualni propusti 

u poslovanju trgovačkog društva Natural Recvcling Companv d.o.o. usklade sa zakonom". 

Međutim, stanje na terenu ukazuje da ovdje nije riječ o propustima, već o namjernom i 

kontinuiranom rješavanju svakojakog smeća (svakako ne samo neopasnog) kojeg su dovozili šleperi 

praktički od početka poslovanja, na što ukazuju vrsta (nepropisna), količina i način odlaganja otpada. 

Jedan od važnih segmenata poslovanja neke tvrtke je briga o prostoru u kojem djeluje, međutim, ovdje 

ta briga izostaje jer se zbog količine otpada urušava i hala, a dvorište izgleda poput nekog SF filma. 

Zapravo, ne izgleda kao da se netko brine o budućnosti poslovanja, već o tome kako se riješiti što veće 

količine smeća, i to praktički ljudima kraj vrata. 

Ovdje je riječ o djelovanju za nečiji privatni profit koje u opasnost dovodi zdravlje i sigurnosti 

građana Pazina, jer je tamo i lako zapaljiv otpad. Stoga, osim postupanja nadležnih inspekcija,  

smatram da bi Grad Pazin trebao podići kaznenu prijavu protiv vlasnika tvrtke, te na taj način poručiti 

potencijalnim sličnim investitorima, kakvih je bilo i u prošlosti, da to više tu ne prolazi. ( no pasaran!.) 

Inače, dozvolu za skladište neopasnog otpada ovoj prošle godine registriranoj tvrtki dao je 

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije. 

Zanima me - kad se nekome da dozvola za obavljanje djelatnosti, a posebice za nešto 

osjetljivo poput skladištenja otpada, te s obzirom na loša kontinuirana iskustva u Pazinu, Istri i po 

cijeloj zemlji oko nepropisanog odlaganja i skladištenja otpada, provjerava li se radi li tvrtka u skladu 

s dozvolom? Ovdje imamo slučaj da je tvrtka prijavila jednu djelatnost za koju je dobila dozvolu, a 

obavlja drugu djelatnost za koju nikada ne bi dobila dozvolu. Nevjerojatno je da se u Pazinu uspjelo 

uskladištiti na stotine šlepera svakojakog otpada, biootpada, medicinskog otpada, zapaljivog otpada, s 

kojeg se širi smrad, insekti, u posljednje vrijeme ne samo muhe, već i žohari, kako kažu stanari, u 

astronomskim brojkama, što nije zabilježeno tijekom rada Istraplastike, a sada im prijete i napadaju te 

posljedično prijete i razne bolesti. Odlagalište je potrebno hitno sanirati i dezinficirati od žohara. 

 

l.b. 

U isto vrijeme na Dubravici se iz područja Istraplastike, prema riječima stanara, druge tvrtke 

koja se bavi preradom plastike, širi drugi tip smrada. Prije 3 godine stanari se sjećaju kako je bilo pro-

blema s jednom tvrtkom koja je spaljivala i/ili izlijevala kemikalije u oborinski kanal, a u zadnjih 

mjesec dana - ali navečer i noću, ponovo se širi isti tip mirisa i isparavanja koji peku oči. 

Molim Grad Pazin da zaštiti stanare i stanarke Dubravice od samovolje tvrtki, obavi nadzor, 

obavijesti inspekcije, podigne prijavu, štogod treba. Situacija je izvan kontrole. Važno je da nadležne 
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inspekcije na teren izlaze po dojavi kad se radnja odvija, budući da je očito da se zagađenje ne odvija 

tijekom uredovnog radnog vremena. 

Zatražena je obavijest o tome što Grad Pazin poduzima i planira poduzeti u vezi ovih 

slučajeva? Nada se i da će neke od iznijetih ideja za rješavanje problema biti uzete u obzir.  

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

 

2. Pitanje za gradonačelnika Pazina, g. Renata Krulčića, zapravo i svim vijećnicima jer želi 

poslati poruku:  

Pratite li Facebook grupu Čist zrak-duga ljubav?" 

 

Obrazloženje: 

Banjole, Vinkuran, Medulin, Premantura, Pomer, Pješčana uvala, Monvidal, Valdebek...i tako 

dalje. Na što vas asociraju ova mjesta? Na jug Istre i turizam? Na lijepu prirodu, skuplje nekretnine? 

Zajedničko stanovnicima ovih mjesta je da već više od godinu dana pate od nesnosnog smrada 

koji dolazi iz Kaštijuna, odnosno, od samog početka njegovog rada. Smrad je prisutan danju, noću, do 

mjere da se bude; smrdi s otvorenim i zatvorenim prozorima, kad puše i kad ne puše. 

Kaštijun, mjesto je poraza politike gospodarenja otpadom, ali poraza politike koja u proces 

odlučivanja nije uključivala, ni uvažavala, drugačija mišljenja. Prije više od 10 godina, Zelena Istra 

uzaludno se trudila da političare i javnost upozori na jalovost i opasnost ovakvog projekta. 

2020. godine, stanovnicima Banjola, Vinkurana, Medulina, Premanture, Pomera, Pješčane 

uvale, Valdebeka itd. onemogućena je: 

 - egzistencija jer turizam ne ide sa smrdljivim zrakom, 

- onemogućen im je normalan život budući da ne mogu samo tako otvoriti prozore, ni sjesti u 

dvorište, često ni spavati, 

- onemogućeno im je pravo na zdravlje, zbog onečišćujućih tvari (lebdećih čestica) koje se šire 

zrakom, a posljedice po zdravlje mogu biti dugoročne, pri čemu su naročito pogođena djeca, alergičari 

i stariji i bolesni. 

I mi, kao građani i građanke Pazina, svojim otpadom pomažemo u ovom onemogućavanju 

normalnog života stanovnika južne Istre, ali što možemo kad je Gradsko vijeće prije tri godine odlu-

čilo da će sufinancirati Kaštijun? 

Kolegice i kolege, kad se kao političari i političarke zamislimo nad svojim radom, ali i o 

njegovim posljedicama, nije zgorega povremeno zaviriti tamo gdje se okupljaju ljudi pogođeni našim 

odlukama. U ovom slučaju riječ je o Facebook grupi Čist zrak - duga ljubav gdje ljudi kontinuirano 

svjedoče o utjecaju Kaštijuna ne njihove živote. Grupu pratim od početka s grčem u želucu, ali makar 

sam ponosna što kao nezavisna vijećnica, uz dvoje kolega iz SDP-a, nisam dala glas Kaštijunu, te 

ujedno šaljem poruku razumijevanja i solidarnosti iz Pazina građanima i građankama kojima Kaštijun 

ugrožava normalan život. 

 

3. Pitanje za pročelnika Elvisa Klimana: 

Što je s obnovom pristupnih cesta koje treba sanirati nakon završetka radova na Ipsilonu? 

Vjeruje da mu je ta tema poznata jer ga građani i građanke sigurno isto pitaju. Moli da se na 

ovo pitanje odgovori pismeno.  

Za izgradnju drugog kraka "Y" i južne zaobilaznice grada Pazina, uništen je dio prilaznih 

prometnica. Primjerice cesta Pazin-Bertoši-Hrestenica je nakon gradnje vijadukta Mečari i južne 

strane nadvožnjaka Foškići velikim dijelom uništena od strane izvođača radova na vijaduktu. Uništen 

je sustav odvodnje na dijelu Mečarske bujice koja kroz tunele na pruzi i cesti kod Defara dolazi ispod 

cijelog Starog trga i ulazi u Pazinčicu. Izvođač radova ja na brzinu sanirao dio ceste ispod vijadukta u 

dužini cca 30 metara i to je sve. G. Kliman je u Glasu Istre bio izjavio kako će se cijela cesta do 

Bertoši sanirati. Po izjavi danoj Glasu Istre i objavljenoj 23. prosinca 2019. postavit će se novi asfaltni 

zastor od Rusijani do Bertoši i od Starog Pazina do Stancije Mrak jer je Grad Pazin potpisao Ugovor s 

Bina Istrom. To je površina od cca 10.000 m2. Obnovljeno je ukupno najviše 100 m2 ili oko 1%. 

Tvrtka koja izvodi radove na južnoj zaobilaznici dodatno je uništila ovu cestu. Radovi se 

izvode bez ikakvih mjera zaštite građana, pa tako se ne poštuje ograničenje osovinskog pritiska od 8 

odnosno 10 T, a na prelazima gradilišta zaobilaznice preko gradskih prometnica na smjeru Pazin-
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Hrestenica ili Vranići-Trošti nema niti jednog prometnog znaka koji ukazuje da dolazite na križanje, 

gradilište, radove na putu i sl. 

Dakle, što je s obnovom cesta, a ujedno molim da ugovor s Bina Istrom, kao i ugovor oko 

sanacije gradskih prometnica nakon izgradnje južne zaobilaznice Pazin (državna cesta od industrijske 

zone Ciburi preko Bertoši do Lindarskog križa (spoj sa DC 64 Pazin-Labin) javno objavite.“ 

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

 

 Elvis Kliman navodi kako će na prvo pitanje govoriti u okviru nadležnosti Upravnog odjela za 

komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo te komunalnog redara. Kronološki, pojašnjava 

kako se je odmah reagiralo po zaprimanju dojave te je komunalni redar izvršio uviđaj. Utvrđeno je da 

se na vanjskom prostoru i halama bivše Istraplastike skladišti otpad na neprimjeren način. Sukladno 

tome, te navoda iz prijave kako je narušena mehanička stabilnost zgrade u kojoj se nalazi otpad te da 

je zamijećena pojava povećanog broja insekata, odmah je obaviještena inspekcija zaštite okoliša, 

sanitarna inspekcija i građevinska inspekcija od kojih je zatraženo hitno postupanje iz nadležnosti.  

 Dalje navodi kako je na toj lokaciji trenutno aktivan nadzor spomenutih inspekcija koje 

utvrđuju nepravilnosti. Službeno se zna kako je inspekcija zaštite okoliša za sada zabranila daljnje 

dovoženje otpada i daljnji rad. Također, zbog urušavanja međukatne konstrukcije hale u kojoj se 

nalazi otpad desila se neispravnost sirene za uzbunjivanje o čemu je usmenim putem ovih dana 

zaprimljena  obavijest.  

 Navodi kako se i preventivno djelovalo te je od strane nadležnog odjela Grada od ugovornog 

ovlaštenog trgovačkog društva za provođenje DDD mjera zatražena hitna vizitacija i tretiranje 

područja protiv  muha i svih ostalih insekata. Situacija je nakon toga do prije unazad dva dana bila 

mirna. Najnovija saznanja dobivena su u ponedjeljak na jednom Odboru kada je usmeno rečeno kako 

se situacija pogoršava te su ponovno alarmirane  sve inspekcije. Zatraženo je njihovo očitovanje te je 

ponovno naručena vizitacija  područja i tretiranje protiv insekata. Također je od vlasnika i korisnika 

prostora službeno zatraženo bezuvjetno poduzimanje svih aktivnosti sprečavanja nastanka štetnih 

emisija te su upozoreni da će se od strane Grada bezuvjetno inzistirati na poštivanju svih pozitivnih 

zakonskih propisa i zaštite ljudi i okoliša.  

Zaključno navodi kako se je u okviru ovlasti i nadležnosti  učinilo sve što je bilo moguće te se 

na svaku dojavu reagiralo. Dogovoren je i sastanak s vlasnikom prostora te korisnikom odnosno  

ovlaštenom osobom za zastupanje  Natural Recvcling Company d.o.o.. Kako je za sada dobivena samo 

potvrda da je obustavljen rad i daljnje skladištenje otpada, čeka se i očitovanje o nalazima nadzora i 

izrečenih mjera nadležnih inspekcija, što je također službeno zatraženo, a u sve je uključena i policija. 

Ponavlja kako je nadležni odjel Grada odmah poduzeo i poduzima sve u okviru svoje nadležnosti.  

Stoga je i za sutra u 10:30 sati angažirao Eko servis Matić koji će ponovno preventivno tretirati 

potencijalna žarišta protiv insekata, naravno, na teret pravne osobe gdje postoji uzročna veza s tom 

pojavnošću.   

 

Suzana Jašić iz klupe navodi kako je druga tema druga tvrtka u prostoru bivše tvornice 

Istraplastika.  

 

Elvis Kliman odgovara kako u ovom slučaju nisu tretirane tvrtke koje obavljaju poslovnu 

djelatnost u prostorima bivše tvornice Istraplastika, već se je kod prijave akcentiralo prostor. 

Inspekcija je po prijavi nakon toga ušla u te prostore i zabranila daljnji rad. Čini se sve u  okviru 

nadležnosti te će se i dalje inzistirati da se svako poslovanje na toj lokaciji uskladi s propisima, bez 

obzira o kojem se poslovnom subjektu radi. Stoga je i dogovoren sastanak s vlasnikom prostora i 

predstavnikom korisnika prostora, o čemu može više reći Gradonačelnik. Navodi kako je i GUP - om 

određeno što se na toj lokaciji može obavljati. Vjeruje kako kod registracije tvrtke slože predmet u 

skladu sa zakonom te da tako kasnije obavljaju poslovanje sigurno ne bi došlo do toga, do čega je sada 

došlo. Mišljenja je da se radi o određenoj zloupotrebi i izlaženje van dobivenih odobrenja. Stoga će se 

kod sljedećih izmjena i dopuna GUP – a,  u rujnu ili listopadu, moći reagirati i zabraniti obavljanje 

takvih djelatnosti na toj lokaciji, naravno, ako se tako odluči. Za sada  Upravni odjel i komunalno 

redarstvo nema više instrumenata za jače postupanje.      
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Po pitanju prekomjernog opterećenja cesta (Suzana Jašić) odgovara kako je s tvrtkom 

BOUYGUES sklopljen ugovor o međusobnim pravima i obvezama vezano za prekomjerno 

opterećenje prometnica. Izjavljuje kako nije nikada rekao da će to uključiti i asfaltiranje dionice do 

Bertoši jer ta cesta nije prekomjerno opterećena. Opterećena je tek jednim dijelom te će se sanirati od 

Rusijani do vijadukta Mečari i još 160 metara prema samom naselju Mečari, odnosno u ukupnoj 

dužini od 1400 metara. Za dio koji je sada saniran ispod samog vijadukta i dijela kod naselja Mečari, 

navodi kako to nije iz obveza preuzetih ugovorom, već se radi o sastavnom dijelu radova na Ipsilonu. 

Nastavlja kako su  ovih dana na terenu (predstavnici MO-a i izvođača) izmjerili i snimili sve lokacije i 

ceste koje su prekomjerno opterećene, a koje će biti potpuno obnovljene u dijelu prekomjernog 

preopterećenja (područje Dubravice do spoja s granicom s Općinom Cerovlje, Bežići, Mečari prema 

Starom Pazinu,..)  

Zaključno navodi kako su prometni elaborati potvrđeni od nadležnog odjela Grada i policije. 

Moguće je da postoje određeni nedostaci na pojedinim lokacijama, no do sada nisu dobivene nikakve 

dojave o tome.    

  

 Rento Krulčić vezano uz problem na Dubravici u bivšoj tvornici Istraplastike navodi kako je 

pročelnik dosta detaljno istaknuo sve aktivnosti koje Grad poduzima. Ističe kako je jako bitno da se 

promptno reagira na dojave i da se informira inspekcije. Isto tako, smatra kako je vrlo bitno da se 

putem ovlaštene tvrtke napravi dezinsekcija kada je pojava žohara i muha u većoj količini nego inače 

te da se pokušava osigurati što kvalitetniji život u tom području. Navodi kako je Istraplastika tamo 

davno industrijsko postrojenje i nije nikada imala emisija štetnih na okoliš. Međutim, ističe kako se 

kvaliteta života mijenja, a mijenjaju se i pogledi na takvu vrstu industrije. Stoga će definitivno GUP, 

koji će biti na Gradskom vijeću na donošenju u rujnu ili listopadu, regulirati to područje prostorno 

planski onako kako to građani koji žive i rade u Pazinu to žele. Smatra da je to ključna poruka gradske 

uprave investitorima i sugrađanima.  

 Od ostalih aktivnosti vezane uz problematiku, navodi kako se mimo inspekcijskih nadzora 

članove uprava trgovačkih društava koje posluju na području Istraplastike kontaktiralo te ih se 

pokušava ljudskim dijalogom usmjeriti k tome da ako žele poslovati i raditi u Pazinu, da moraju biti u 

skladu s pozitivnim zakonskim propisima, a isto tako, da moraju poštivati zdravlje i način života 

građana grada Pazina. U tom kontekstu, navodi kako je upravo danas bio na sastanku u gradskoj 

upravi prokurist tvrtke Natural Recvcling Company d.o.o. Istaknuto je s njihove strane kako su imali 

probleme s međukatnom konstrukcijom te da zbog toga nisu mogli dovesti strojeve za obradu 

neopasnog otpada, koji bi se nakon toga zbrinjavao u tvornici cementa u Našicama kao gorivo. 

Obećano je kako će pokušati što prije zbrinuti i maknuti otpad s područja Istraplastike. Spomenut je 

idući tjedan, no smatra kako valja po tome biti oprezan. Najavili su također za ponedjeljak  i dolazak 

člana uprave te tvrtke na sastanak na kojem će Grad ponovno istaknuti nakanu i želju da se osiguraju 

javno zdravstveni uvjeti za život u okruženju tvornice bivše Istraplastike, a sada u vlasništvu tvrtke 

Palstoform d.o.o., koji su također pismenim putem kontirani ovdje u sjedištu u Pazinu te njihov član 

uprave i ovlašteni zastupnik  u Sloveniji. I njima su također istaknuti stavovi i nakane Grada Pazina.  

 Navodi kako su i gradska uprava i Istarska županija zaduženi za izdavanje uvjeta i propisa na 

koji se način može poslovati. Državni inspektorati zaduženi su za praćenje, provedbu i kontrolu da li 

se radi u skladu sa dozvolama koje su dobivene. Usporedbe radi, navodi kako je to od prilike kao kada 

se gradi kuća. Dođe se u Grad, dobije se građevinska dozvola u skladu s kojom se napravi kuća, te se 

dobije uporabna dozvola. Ako se nakon toga nešto dogradi mimo znanja službi, jedini koji može izreći 

sankcije je građevinski inspektor koji je u ingerenciji državnog inspektorata. Koristi priliku da 

spomene potrebu decentralizacije i spuštanje ovlasti i obveze na lokalnu samoupravu koja može na 

svom području puno kvalitetnije i brže vršiti nadzor i sankcionirati nepoštivanje propisa, a isto tako 

planirati u skladu sa uvjetima i načinom života.  

Vezano za Kaštijun i facebook grupu Čist zrak - duga ljubav (Suzana Jašić), odgovara kako ne 

prati tu stranicu. Navodi da se više puta govorilo i dublje analiziralo sam Kaštijun. Grad Pazin je 

legalista, i stoga poštujući sve pozitivne propise koje donosi Vlada i Sabor RH, morao je naći rješenje 

za zbrinjavanje otpada na svom području. Pazin je prvi grad u Istri koji je zatvorio svoj sustav 

gospodarenja otpadom, odnosno, na području Grada Pazina više nema odlagalište otpada te na 

području Grada se ne može odložiti niti grama kućnog otpada. Kaštijun je Gradu Pazinu sudbina kojoj 

se mora prilagoditi.  
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Zaključno navodi kako na Kaštijunu, što je istaknuo i Župan, problema ima. Treba naći 

rješenja da se sustav na Kaštijunu stavi u funkciju i da bude u skladu, te da, kao što je rečeno i za 

Istraplastiku na području Pazina, ljudi u okruženju Kaštijuna mogu normalno živjeti. Stoga je  

apsolutno za to i daje  bezrezervnu podršku nastojanjima da se problemi riješe.   

 

 Suzana Jašić zahvaljuje na pojašnjenju oko problema na Dubravici. Navodi kako joj je sada 

sve malo jasnije. Htjela je i čuti da se je svjesno da postoji problem i s drugom tvrtkom koja u tim 

prostorima onečišćenje obavlja u večernjim i noćnim satima. Najavljeni sastanak s tvrtkama koje su u 

najmu prostora bivše Istraplastike također smatra važnom informacijom. Htjela bi i potvrditi da li je 

doista namjera da se u listopadu u GUP- u zabrani takva vrsta djelatnosti, na što od Renata Krulčića iz 

klupe dobiva potvrdan odgovor. 

 Dalje, replicira na odgovor pročelnika Klimana u vezi prekomjernog opterećenja cesta i 

sanacije oštećenja. Navodi kako je citat „ postavit će se novi asfaltni zastor od Rusijani do Bertoši i od 

Starog Pazina do Stancije Mrak jer je Grad Pazin potpisao Ugovor s Bina Istrom.“  iz izjave dane u  

Glasu Istre. Kako čuje, sada ipak neće biti tako te obnova još nije počela.  

 

 Renato Krulčić ponovno se uključuje u raspravu te navodi kako će se prostorno planskom 

dokumentacijom, koja će se dati na javnu raspravu, prenamijeniti ili pokušati prenamijeniti namjenu 

prostora na Dubravici. Tamo je sada GUP- om određena industrija te u dogovoru sa planerom i 

vlasnicima prostora koji su na području bivše tvornice Istraplastika ta zona može postati komunalna pa 

će opseg aktivnosti koji se može na tom području raditi biti ograničen. Navodi, kako to ne znači da 

djelatnosti koje su započete sa aktivnostima na tom području da će se izmjenom GUP-a moći 

mijenjati. One se neće moći dograđivati na započetu djelatnost, već će morat biti u gabaritima kojim 

jesu.  

 Nadovezuje se i na izjavu pročelnika koja se spominje. Navodi kako Glas Istre nisu službene 

novine Grada Pazina i Grad nema autorizaciju nad člancima koje pišu novinari Glasa Istre ili bilo 

kojih drugih medija, tako da se uvijek svaki članak mora uzeti sa zadrškom i dozvoliti da i autor tih 

tekstova ima svoja prava i da možda nije svaki put dobro čuo ili shvatio te prenio što je čuo u gradskoj 

upravi.   

 

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

- Prilog: 2. 

 

Ad – 3. 

Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika vijećnice podnosi predsjednica Komisije Miranda Karanović (po tekstu koji se 

nalazi u prilogu zapisnika)..  

Mandatno-verifikaciona komisija utvrdila je da je Hani Glavinić iz Pazina, Stancija Pataj 89, 

izabrana kandidatkinja s Liste Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke umirovljenika 

(HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS) pisanom izjavom od 24. kolovoza 

2020. godine podnijela zahtjev za mirovanje vijećničkog mandata u Gradskom vijeću Grada Pazina iz 

osobnih razloga. 

Istarski demokratski sabor (IDS) je svojim dopisom od 24. kolovoza 2020. godine odredio da 

Hani Glavinić (4. s Liste) zamijeni Atilio Šujević iz Pazina, Camillo de Franceschi 2, neizabrani 

kandidat, 13. s Liste Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) i 

Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS) - članak 81. stavak 2. Zakona o lokalnim 

izborima. 

Nakon izvršenog uvida u podnesak Hani Glavinić, odluke Istarskog demokratskog sabora 

(IDS) o zamjeni članice Vijeća, dokumentacije Gradskog izbornog povjerenstva o rezultatima izbora 

za članove Gradskog vijeća Grada Pazina na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine i odredbi 

Zakona o lokalnim izborima, Komisija konstatira da je postupak zamjene vijećnice proveden sukladno 

Zakonu, te da Hani Glavinić vijećnički mandat u Gradskom vijeću miruje iz osobnih razloga, a 

zamjenjuje ju Atilio Šujević. 
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Nakon utvrđenih činjenica, Komisija jednoglasno i bez primjedbi predlaže da Gradsko vijeće 

navedene činjenice primi na znanje i bez glasovanja donese Odluku o mirovanju vijećničkog mandata 

vijećnici Hani Glavinić i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnice Atili Šujevića. 

Vijeće prima na znanje Izvješće Mandatno-verifikacione komisije temeljem kojeg se utvrđuje  

 

O D L U K A 

o mirovanju vijećničkog mandata vijećnici Hani Glavinić   

i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnice Atilia Šujevića 

-Prilog: 3.  

 

Ad – 4. 

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Pazina Atilio Šujević daje usmenu i pisanu Prisegu za člana 

Gradskog vijeća Grada Pazina. 

-Prilog: 4. 

 

 Nakon davanja prisege vijećnika, predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 14 

vijećnika sa pravovaljanim glasovanjem. 

 

Ad – 5. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića 

„Olga Ban“ Pazin za 2019. godinu (nije iskazana potreba za dodatnim obrazloženjem). 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 25. kolovoza 2020. razmatrao je Izvještaj o 

izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da 

istog prihvati. 

 

Suzana Jašić navodi kako su danas imali sastanak Upravnog vijeća Vrtića prilikom čega je 

pregledan novi rekonstruirani dio zgrade te je mišljenja kako je ovo točka dnevnog reda gdje se mora 

svima koji su zaslužni čestitati i zahvaliti za to.  Konstatira kako se radi o velikim izdacima, a išlo se i 

u nova zapošljavanja. Želi ipak ukazati na jedan problem za koji smatra kako ima dovoljno vremena 

za njegovo rješenje na sljedećim sjednicama Gradskog vijeća. Navodi kako je problematična zapravo 

površina vrtića koja se povećala za 400 m2, time se povećao i obim čišćenja i drugih poslova 

održavanja. Ispada da čistačice moraju u pola sata omogućiti 200 krevetića za 200 djece, uz činjenicu 

da se nalazimo u razdoblju pandemije. Taj i takav vrtić čistim drži jednak broj čistačica, koje rade 

smjenski od ranog jutra do večernjih sati, podijeljene po smjenama. Mišljenja je da ovaj problem, koji 

pogađa najslabije u društvu, malo nagrđuje sliku koju se ima ovakvim novim vrtićom, te u ovako 

velikoj investiciji štedjeti na jednoj čistačici smatra da nije u redu. S istim se slažu roditelji i 

odgajateljice, o čemu se danas razgovaralo na Upravnom vijeću.  

Zaključuje kako čistačice rade težak i važan posao te ako im se ostavi na leđima povećan 

opseg posla, posljedica će biti još veći broj bolovanja te će se doći do toga da vrtić neće imati tko 

čistiti. O povećanim higijenskim standardima koje traži novo vrijeme da se ne priča. Smatra da 

trebamo čistačice jer rade u ovoj situaciji važan posao, a vrtić se povećao 400 m2. Stoga ovom 

prilikom moli da se zbog svega navedenoga odobri zapošljavanje još jedne čistačice. 

 

Vesna Rusijan odgovara kako je na dnevnom redu rezultat financijskog poslovanja u 2019. 

godini Vrtića i koji je pozitivan. Koristi priliku i s radošću najavljuje da se u ponedjeljak otvara novi 

dio vrtića koji je završen unutar ugovorenih rokova. Danas je također dobivena dozvola od Istarske 

županije, Odjela za društvene djelatnosti, odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu za početak rada, 

a imaju i uporabnu dozvolu. Ističe kako se u  vrlo teškim uvjetima rada, zbog pandemije i drugih 

okolnosti, uspjelo obaviti za zajednicu jedan jako važan posao.  

Po pitanju zapošljavanja (Suzana Jašić) odgovara kako je na upisima bio velik interes djece te 

je zahvaljujući Gradu otvorena još jedna odgojna skupina, za koju je dobiven Zaključak 

Gradonačelnika za zapošljavanje dva nova odgajatelja. Bio je podnesen zahtjev i za zapošljavanje još 

jedne spremačice, što je sukladno državno – pedagoškom standardu, ali je iz Grada došao odgovor da 

su u ovom trenutku financijski uvjeti  takvi da to nije moguće. S obzirom da su se okolnosti još više 

otežale zbog trenutne situacije i time činjenice da je potreba za pojačanim čišćenjem i dezinfekcijom 
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veća, dogoditi će se jedan novi zahtjev na sve radnike vrtića. Stoga se nada da će se ukazan problem 

zapošljavanja s vremenom riješiti. Zaključuje kako je u ponedjeljak otvorenje, a u utorak dolaze stara i 

nova  djeca te se nada da će se i nakon ove pedagoške godine 2020./2021. s rekordnim brojem djece 

(535) moći dati izvještaj s novi uspjesima.      

 

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

glasovanje Izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2019. godinu. 

 

Suzana Jašić iz klupe navodi kako nije dobila odgovor.   

 

Predsjednik Vijeća reagira na pitanje vijećnice Jašić iz klupe. Navodi kako je vijećnica dobila 

odgovor te kako se pritom nije držala teme koja je bila Izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg 

vrtića „Olga Ban“ za 2019., već da je raspravljala o Planu rada za 2021.  Zatim daje Izvještaj 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 izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2019. 

godinu u tekstu kako ga je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 

Pazina Zaključkom od 28. srpnja 2020. godine. 
- Prilog. 5. 

 

Ad – 6. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Financijskom izvještaju Osnovne škole Vladimira 

Nazora Pazin za 2019. godinu (nije iskazana potreba za dodatnim obrazloženjem). 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 25. kolovoza 2020. razmatrao je Financijski 

izvještaju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati. 

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

Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2019. godinu. 
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“  donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2019. godinu u 

tekstu kako ga je dostavila Škola, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 27. 

srpnja 2020. godine. 

- Prilog: 6. 

 

Ad – 7. 

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu obrazlaže Marijo Ivanković (po 

tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako Izvještaj uključuje aktivne članove i aktivnosti o kojima će samo ukratko 

izlagati. Najistaknutije aktivnosti bile su organizacija i sudjelovanje na Danu mladih Istarske županije 

u Rovinju te sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih u Slavonskom Brodu. U osvrtu 

na financijsko izvješće navodi da je za rad Savjeta mladih u 2019. godini Proračunom  bilo predviđeno 

10.000,00 kuna, a utrošeno je 3.463,00 kune, od čega je izdvojeno 2.000,00 kn za Dan mladih Istarske 

županije, 500,00 kn za logo i vizualni identitet Savjeta mladih, te 963,00 kn za sudjelovanje na 

Nacionalnoj konferenciji u Slavonskom Brodu. 

Naglašava i usku suradnju s udrugama, posebno suradnju s Centrom za mlade Alarm koji u 

svojim aktivnostima okupljaju mlade od 15 do 30 godina.   

Što se tiče sudjelovanja u radu gradskih tijela, navodi kako su članovi Savjeta u izvještajnom 

razdoblju bili prisutni na osam sjednica Gradskog vijeća te na dva sastanka Odbora za društvene 

djelatnosti Grada Pazina.    
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Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 25. kolovoza 2020. razmatrao je Izvještaj o radu 

Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

Predsjednik Vijeća zahvaljuje predstavniku Savjeta mladih te pohvaljuje njihov rad i vrlo 

kvalitetne sastanke na kojima ima prilike biti zajedno s Gradonačelnikom.  Zatim otvara raspravu. 

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

mladih Grada Pazina za 2019. godinu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu u tekstu kako je to 

Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 27. srpnja 2020. godine. 

- Prilog. 7. 

 

Ad – 8. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o promjeni naziva i sjedišta Muzeja 

Grada Pazina (nije iskazana potreba za dodatnim obrazloženjem). 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 24. kolovoza 2020. razmatrao je prijedlog 

Odluke o promjeni naziva i sjedišta Muzeja Grada Pazina, te predlaže vijeću da istu prihvati u 

predloženom tekstu. 

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

promjeni naziva i sjedišta Muzeja Grada Pazina u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o promjeni naziva i sjedišta Muzeja Grada Pazina 

- Prilog: 8. 

 

Ad – 9. 

Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2019. godinu s 

izvješćima: a) o poslovanju komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na 

sajmeni dan u Gradu Pazinu za 2019. godinu i b) o poslovanju komunalne usluge parkiranja na 

uređenim javnim površinama u Gradu Pazinu za 2019. godinu obrazlaže Vladimir Burić (po tekstu 

koji se nalazi u prilogu zapisnika). 

Navodi kako želi podsjetiti da je sa 1.6.2019. godine došlo do kadrovskih promjena u 

komunalnom društvu Usluga d.o.o. Ističe kako su u 2017. i 2018. akumulirani gubici u iznosu od 

2.254.000,00 kn. U kratkom roku od zadnjih sedam mjeseci 2019. godine pokušalo se stabilizirati 

poslovanje i racionalizirati maksimalno na troškovnoj strani sve što se moglo. Uspjelo se tako do kraja 

godine poslovati pozitivno, s minimalnom dobiti. Dalje navodi kako se pokušalo također u tom 

sedmomjesečnom razdoblju smanjiti broj djelatnika te ih je sada pet manje u odnosu na 2018. godinu. 

Smanjena su i potraživanja, bavili su se naplatom loših potraživanja te su ta potraživanja u odnosu na 

godinu ranije smanjena za nekih 1,5 milijuna kuna. Za isto toliko smanjene su i obveze prema 

dobavljačima.  

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 24. kolovoza 2020. razmatrao je 

Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2019. godinu s izvješćima: a) o 

poslovanju komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan u 

Gradu Pazinu za 2019. godinu i b) o poslovanju komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 

površinama u Gradu Pazinu za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

Suzana Jašić navodi kako je iz izvještaja vidljiv dio koji se odnosi na financije. Međutim, 

ističe, kako iz izvještaja nije dobila sliku što su točno radili, odnosno, kako su i na koji način učinili 

život građana i zajednice kvalitetnijim. Smatra da izvještaj o poslovanju ne može biti kao kod klasične 

tvrtke jer obavljaju javne poslove i imaju javnu funkciju. Stoga očekuje da u izvještaju budu podaci 

koji brojčano i opisno govore o tome koliko se čega napravilo u 2019. godini. Dalje navodi kako 
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građani smatraju da grad smrdi od smeća ljeti i zimi. Građani su dovedeni u situaciju da trpaju 

komunalni otpad u kontejnere za reciklažu  te su zeleni otoci prečesto krcati smećem. Voljela bi da se 

izvještaj o poslovanju dovede u vezu sa sadržajem, a ne da budu samo brojke. Stoga neće dati glas jer 

ne stoji iza ovakvog izvještaja.  

 

Dean Velenderić navodi kako je jedna od stavaka u izvještaju „poštanske usluge“, a s obzirom 

da je u posljednje vrijeme došlo dosta mailova poduzetnicima s upitom da li žele račune primati 

ekletroničkom poštom, zanima ga kakve uštede i što planiraju u budućnosti na tom području. Zanima 

ga također u vezi otpuštenih pet radnika, što je spomenuto u obrazlaganju, da li se radi o sektoru 

građevine koji je opao u zadnje vrijeme.  

 

Vladimir Burić po pitanju poštanskih usluga odgovara kako te usluge strahovito financijski 

opterećuju. Stoga se pokušava ponuditi ljudima kroz e - račun besplatno slanje te se pokušava dijeliti 

poštu bez posredovanje Pošte jer svaka koverta stoji 3,15 kn, i to bez štampanja i troška tonera i svega 

ostalog. Planira se do konca 2020. u tom  dijelu napraviti 30 – 40 posto uštede.  

Za pet djelatnika manje, odgovara kako je to bio prirodni odlazak u mirovinu iz raznih sektora 

i nije bilo nikakvih otkaza.    

 

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

odvojeno na glasovanje Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2019. 

godinu s izvješćima: a) o poslovanju komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan 

prodavaonica na sajmeni dan u Gradu Pazinu za 2019. godinu i b) o poslovanju komunalne usluge 

parkiranja na uređenim javnim površinama u Gradu Pazinu za 2019. godinu. 

Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 2 glasa PROTIV“ donosi 

 

Z A K L J U Č K E 

 

1. Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2019. 

godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 31. srpnja 2020. 

godine. 

2. Prihvaća se Izvješće o poslovanju komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan 

prodavaonica na sajmeni dan u Gradu Pazinu za 2019. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio 

Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 31. srpnja 2020. godine. 

3. Prihvaća se Izvješće o poslovanju komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 

površinama u Gradu Pazinu za 2019. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 

Pazina dopisom od 31. srpnja 2020. godine. 

- Prilog: 9. 

 

Ad – 10. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Godišnjem izvješću o poslovanju trgovačkog društva 

Usluga odvodnja d.o.o. za 2019. godinu (nije iskazana potreba za dodatnim obrazloženjem). 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 24. kolovoza 2020. razmatrao je 

Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2019. godinu, te 

predlaže Vijeću da istog prihvati. 

S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Godišnje izvješće o 

poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2019. godinu. 

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 Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 

2019. godinu, u tekstu kako ga je izradio direktor Društva Broj: 83-1/20 od lipnja 2020. godine, a 

Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 31. srpnja 2020. godine. 

- Prilog: 10. 
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Ad – 11. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport 

d.o.o. za 2019. godinu (nije iskazana potreba za dodatnim obrazloženjem). 

Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 25. kolovoza 2020. razmatrao je Izvještaj o 

poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati. 

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

trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu u 

tekstu kako ga je izradilo trgovačko društvo Pazin sport d.o.o., a Vijeću predložio Gradonačelnik 

Grada Pazina dopisom od 27. srpnja 2020. godine. 

- Prilog: 11. 

 

Ad – 12. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvještaju o poslovanju trgovačkog društva Razvojna 

agencija Srce Istre d.o.o. za 2019. godinu (nije iskazana potreba za dodatnim obrazloženjem). 

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 24. kolovoza 2020. razmatrao je Izvještaj 

o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2019. godinu, te predlaže 

Vijeću da istog prihvati. 

 

Suzana Jašić navodi kako je u Izvještaju za 2019. vidljivo da su bile zaposlene dvije 

djelatnice, koje su provodile tri projekta, koja su odobrena još 2017. godine. Pored toga, prijavljena su 

dva projekta koja nisu prošla. Prošle su nekoliko edukacija te su isto tako organizirale par edukacija, 

dok je same edukacije održao netko drugi; konzultanti, firme, fakulteti. 

Na temelju navedenog, dvoje ljudi tijekom 2019. godine nije privuklo nikakva sredstva, a 

razina izvještajnog angažmana baš i ne frca od aktivnosti.  Smatra da je ovo ispod aktivnosti koje neka 

prosječna udruga s istom razinom kapaciteta može odraditi. Stoga ju zanima koliko se zadovoljno 

radom agencije i koliko ona uopće ima smisla s obzirom da se ne vidi neka prevelika dodana 

vrijednosti, osim tih nekoliko edukacija, kojih ima poprilično na okolo.  

 

Maja Stranić Grah odgovara potvrdno kako su bile zaposlene dvije djelatnice te kako su 

provođena tri projekta, a dva su tijekom izvještajnog razdoblja prijavljena na nacionalne natječaje za 

EU sredstva koje je bilo moguće prijaviti za poduzetničke institucije i jedan Intereg. Pojašnjava kako 

jedan projekt nije prošao jer je Agencija u prethodnoj godini poslovala s gubitkom, iz razloga što se 

kod provedbe projekata najprije evidentiraju rashodi, a kasnije tek prihodi, koji su u ovom slučaju bili 

u sljedećoj godini. U protivnom, bili bi pozitivni i bila bi odobrena sredstva za 16 edukacija u 2020. 

godini. Za navode da je bilo tijekom 2019. godine nekoliko edukacija, ističe da ih je zapravo bilo 14, 

sve su bile besplatne, a na tih 14 edukacija, odnosno seminara, sudjelovalo je preko 220 

zainteresiranih poduzetnika i ostale javnosti s područja Grada Pazina, okolnih općina i šireg područja 

Istarske županije. Pored toga, putem drugih kanala (društvenih mreža) objavljivale su se informacije 

koje su relevantne i koje su poduzetnicima u tom momentu bile zanimljive i potrebne.  Sve je to 

odrađeno sa samo 15.000,00 kuna financiranja iz gradskog proračuna, a sve ostalo iz vanjskih izvora 

financiranja. 

Slaže se djelomično s time kako Agencija nije dosta vidljiva. U rujnu je počela djelovati u 

prostorima novog poduzetničkog inkubatora. Od rujna do prosinca pružala je zainteresiranim 

poduzetnicima savjetodavne usluge te je u ta tri mjeseca kroz Agenciju na savjetovanje prošlo 20 

poduzetnika. U vezi trećeg projekta koji se provodi, navodi kako se radi o mreži poduzetničkih 

institucija koja je namijenjena mladim agencijama koje nemaju razvijene vlastite kapacitete, u dijelu 

da educira djelatnike za vršenje usluge prvenstveno prema poduzetnicima na određenom nivou.  Po 

istoj temi, dalje navodi kako su u međuvremenu obje djelatnice otišle na porodiljski, tako da trenutno 

nitko nije zaposlen u Agenciji. S obzirom da se sve to desilo sada u doba korone kada su i financijska 

sredstva ograničena, prvenstveno iz gradskog Proračuna gdje su zaustavljeni svi rashodi koji nisu 
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nužno potrebni. Sve aktivnosti prebačene su na Upravni odjel za financije, gospodarstvo i proračun 

Grada Pazina. Stoga se trenutno neće zapošljavati  osobu kao zamjenu za porodiljini s obzirom da 

natječaji trenutno nisu aktualni te nema vanjskih izvora financiranja, a u Proračunu nema mjesta. Nada 

se da će u 2020. Agencija nastaviti s radom kada se djelatnica vrati s porodiljinog.         

 

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

glasovanje Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2019. 

godinu. 

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

 

Z A K L J U Č A K 
 

 Prihvaća se Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 

2019. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 27. srpnja 

2020. godine. 

- Prilog: 12. 

 

Ad – 13. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu obrazlaže Maja 

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

 Navodi kako su u travnju bile prve izmjene Proračuna, uglavnom zbog situacije izazvane 

koronavirusom. Pojašnjava kako je ove godine novost da su prvi puta u Proračunu evidentirani prihodi 

i rashodi koje se odnose na plaće i ostala materijalna prava djelatnika Osnovne škole Vladimira 

Nazora koji se financiraju iz državnog proračuna te su time određene stavke neusporedive kada se 

gleda u odnosu na prethodnu, 2019. godinu.   

 Dalje navodi kako je vrlo važno bilo praćenje kretanja poreznih prihoda. Od 2014. do 2019. 

vidljiv je trend rasta poreznih prihoda, dok, nažalost, ti prihodi u prvoj polovici 2020. godine bilježe 

pad koji je za prvih šest mjeseci ove godine iznosio 1.436.000,00 kn, odnosno 13,12% manje u prvih 

šest mjeseci u odnosu na 2019. godinu. Dodatno, povrati poreza počeli su već u šestom mjesecu, što je 

u 2019. godini bilo u osmom mjesecu, tako da se dodatno i taj efekt vidi u poreznim prihodima. Bez 

obzira na to, navodi kako je situacija za sada pod kontrolom te se je još uvijek u planiranim okvirima i 

nada se da neće biti drastičnih rebalansa na jesen.    

U brojkama, u prvih šest mjeseci 2020. godine Grad Pazin je ostvario je 50.151.000,00 kn 

prihoda, 6.337.000,00 kn primitaka i 53.600.000,00 kn rashoda i 1.208.000,00 kn izdataka, što je 

dovelo u prvih šest mjeseci do suficita od  1.676.386,92 kn. Iz prethodnih godina  preneseni manjak za 

pokriće iz prethodnih godina iznosi 6.992.000,00 kn te je na kraju manjak kojeg je potrebno podmiriti  

5.314.000,00.  

Po vrstama, ostvareno je 49.438.000,00 prihoda od poslovanja, 712.000,00 kn prihoda od 

prodaje nefinancijske imovine, 6.337.000,00 kn  primitaka od financijske imovine. Rashodi poslovanja 

su bili 38.621.000,00 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.982.000,00 kn te izdaci za 

financijsku imovinu i otplatu zajmova 1.208.000,00 kn.     

U nastavku obrazlaže po odjelima gradske uprave i proračunskim korisnicima. 

Zaključno, navodi kako je poslovanje obilježeno epidemijom koronavirusa, što se odrazilo i na 

prihodovnu i na rashodovnu stranu Proračuna. Već početkom ožujka poslana je obavijest 

Gradonačelnika svim proračunskim korisnicima da obustave sve one rashode koji nisu nužni za 

poslovanje i da se dalje posluje samo s onim rashodima koji su potrebni kako bi se održala minimalna 

razina usluge.  

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 24. kolovoza 2020. razmatrao je 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu, te predlaže Vijeću da istog 

prihvati. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu u predloženom tekstu. 

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

o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu 

- Prilog: 13. 

 

Ad – 14. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o prijenosu vrijednosti investicijskog 

ulaganja uređenja platoa Spomen doma (nije iskazana potreba za dodatnim obrazloženjem). 

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

sjednicama 24. kolovoza 2020. razmatrali prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti investicijskog 

ulaganja uređenja platoa Spomen doma, te predlažu Vijeću da istu prihvati bez primjedbi. 

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

prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja uređenja platoa Spomen doma u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja uređenja platoa Spomen doma 

- Prilog: 14. 

 

Ad – 15. 

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

27. kolovoza 2020. razmatrala prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje procjene 

ugroženosti od požara Grada Pazina i Plana zaštite od požara Grada Pazina, te predlaže Vijeću da istu 

prihvati s prijedlogom da se u Stručni tim imenuju: 

1. SERĐO ŠILIĆ, zapovjednik JVP Pazin, dipl ing. sigurnosti, voditelj, 

2. BRUNO ANIČIĆ, zamjenik zapovjednika JVP Pazin, dipl ing. sigurnosti, član, 

3. BORIS ČERNEHA, rukovoditelj Odjela za ekologiju Uprave šuma Podružnica Buzet, 

dipl. ing. šumarstva, član, 

4. VJEKOSLAV VALENTA, profesionalni vatrogasac u JVP Pazin, ing. sigurnosti, član. 

 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. 

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

imenovanju Stručnog tima za usklađivanje procjene ugroženosti od požara Grada Pazina i Plana 

zaštite od požara Grada Pazina prema prijedlogu Komisije. 

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

 

O D L U K U 

o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje 

Procjene ugroženosti od požara Grada Pazina 

i Plana zaštite od požara Grada Pazina 

- Prilog: 15. 

 

Ad – 16. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o 

osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Pazina (nije iskazana potreba za dodatnim obrazloženjem). 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 24. kolovoza 2020. razmatrao je prijedlog 

Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Pazina, te predlaže 

Vijeću da istu prihvati bez primjedbi. 

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

stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Pazina u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite  

Grada Pazina 

- Prilog: 16. 
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Ad – 17. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o provođenju postupka stavljanja 

izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin (nije iskazana potreba za dodatnim 

obrazloženjem). 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 24. kolovoza 2020. i Odbor za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 25. kolovoza 2020. razmatrali su prijedlog 

Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin, te 

predlažu Vijeću da istu prihvati bez primjedbi. 

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

provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin u 

predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o provođenju postupka stavljanja izvan snage  

Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin 

- Prilog: 17. 

 

Ad – 18. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o izradi Urbanističkog plana 

uređenja radne zone Ciburi – Heki (nije iskazana potreba za dodatnim obrazloženjem). 

Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 24. kolovoza 2020. i Odbor za prostorno 

uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 25. kolovoza 2020. razmatrali su prijedlog 

Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki, te predlažu Vijeću da istu 

prihvati bez primjedbi. 

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

Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi - Heki 

- Prilog: 18. 

 

 

Ad – 19. 

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu 

Grada Pazina (nije iskazana potreba za dodatnim obrazloženjem). 

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

sjednicama 24. kolovoza 2020. razmatrali prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada 

Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati bez primjedbi. 

 

Dean Velenderić moli pročelnika Klimana da obrazloži o čemu se radi u ovoj točki (postavio 

je određena pitanja na Odboru za statut, poslovnik i upravu), koji su to potencijalno zainteresirani 

kupci za te nekretnine, te što misle raditi na toj lokaciji. Isto tako, ako je moguće, traži da se sve 

poveže s prijašnjom točkom stavljanja izvan snage DPU - a Stari Pazin. Pojašnjenje se traži za 

vijećnike, a i za širu javnost.    

 

Elvis Kliman odgovara kako se prijedlog da se stavi van snage DPU Stari Pazin nadovezuje na 

više pisama namjera poduzetnika za kupnju zemljišta. Detaljan plan je dosta restriktivan, gotovo 

onemogućava, odnosno, bitno ograničava i doprinosi poteškoćama poduzetničkim investicijama koje 

se na toj lokaciji žele ostvariti. Pojašnjava kako se vremena mijenjaju. Od nekada dovoljnih 5000 - 

10000 m2, za jedan trgovački centar sada je potrebno 20000 – 25000 m2. Pored te okolnosti, u 

svakodnevnom radu sa strankama dešava se problem da detaljni plan, koji i zakon polako napušta i 

prepušta na razinu UPU-a, previše definira namjenu, oblik, položaj, građevinske pravce, te je gotovo 

nemoguće zbog toga zadovoljiti potrebe potencijalnih investitora.  
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Pojašnjava kako je prostor i dalje zaštićen s dva plana koji su tamo na snazi, te koji su sasvim 

dovoljni, pa je predloženo stavljanje DPU-a van snage.  

Za zainteresirane kupce zemljišta, navodi kako se radi o trgovačkim društvima za obavljanje 

trgovačke djelatnosti. Proveden je postupak procjene nekretnina,  te će za svaku nekretninu biti više 

ponuda.  Za namjenu nekretnina, pojašnjava kako je sada, nakon ukidanja GUP-a,  namjena zemljišta 

„M“,  što znači da ne može biti industrija već mješovita, uključujući i stambena namjena.    

 

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

glasovanje prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina u predloženom tekstu. 

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

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina 

- Prilog: 19. 

 

 

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

zaključuje rad sjednice u 19:25 sati. 

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/35   

URBROJ: 2163/01-03-01-20-3        

Pazin, 27. kolovoza 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. 

 


