ZAPISNIK
41. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 10. prosinca 2020. godine u dvorani Istra
u Spomen domu s početkom u 17:05 sati.
Prisutni vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Atilio Šujević, Marko
Breščić, Darko Zidarić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić - IDS-HSU-HNS; Željko Legović,
Ivica Franković, Anamarija Kurelić – HDZ; Boris Demark, Suzana Jašić, Dean Velenderić – SDP i
Valter Milohanić - LISTA GRUPE BIRAČA (u rad sjednice uključio se naknadno).
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina, Mirjana
Galant, zamjenica Gradonačelnika Grada Pazina, Martina Brajković Mrak, pročelnica Ureda Grada,
Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Nevija Srdoč,
pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju
reviziju, Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Petra Jeromela, viša stručna
suradnica za pravne poslove i ljudske resurse pri Uredu Grada, Gracijela Paulović, predstavnica
talijanske nacionalne manjine u Gradu Pazinu.
U radu sjednice on line putem aplikacije Microsoft Teams sudjeluju: Sandra Jakopec,
direktorica tvrtke APE d.o.o. Zagreb, Vedran Kirinčić, predstavnik tvrtke SENSUM d.o.o. Rijeka, Iva
Ciceran, ravnateljica Gradske knjižnice Pazin, Maja Zidarić Pilat, ravnateljica Muzeja grada Pazina,
Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Vesna Rusijan, ravnateljica Dječjeg
vrtića „Olga Ban“ Pazin i Petra Livak, voditeljica računovodstva Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) nakon
izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 14, što znači da postoji
potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, otvara rad sjednice i raspravu po predloženom redu.
Predlaže izmjenu dnevnoga reda na način da se doda nova točka 20. koja glasi: „20. Prijedlog
Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19
za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021. godine; da postojeća točka 20. postaje točka 21. i tako
redom.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje izmijenjeni dnevni red.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ utvrđuje
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verifikacija Zapisnika sa 40. sjednice Gradskog vijeća;
Pitanja vijećnika;
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam;
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone
Ravne;
Prijedlog Odluke o donošenju Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada
Pazina;
Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2019.
godinu;
Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020.
godine;
Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za 2019. godinu;
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u
području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu;

12. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu;
13. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta za dogradnju Osnove škole Vladimira Nazora Pazin,
Područne škole Trviž;
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području
jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dječje igralište u ulici Saše
Šantela“;
15. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.
godinu;
16. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu;
17. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u području: a) kulture, b)
socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta;
18. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2021. godinu;
19. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
20. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja
epidemije bolesti COVID-19 za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021. godine;
21. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja
na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Pazina u 2021. godini;
22. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pazina za 2021. godinu;
23. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2021. godinu.
Ad – 1.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 40. sjednice Gradskog vijeća od 19.
studenog 2020. godine.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 14 glasova „ZA“ verificira Zapisnik sa 40.
sjednice Gradskog vijeća od 19. studenog 2020. godine.
- Prilog: 1.
Ad – 2.
Pitanja vijećnika.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Suzana Jašić (citirano):
„1. Pitanje za gradonačelnika Pazina, g. Renata Krulčića:
Što je Grad Pazin poduzeo oko problema s otpadom tvrtke Natural Recycling Company u
prostoru bivše Istraplastike?
Obrazloženje:
Već mjesecima poznato nam je da je tvrtka Natural Recycling Company u bivšoj Istraplastici s
dozvolom za gospodarenje neopasnim otpadom u samo pola godine uspjela nagomilati na tone i tone
industrijskog miješanog otpada iz Italije. Nije se bavila recikliranjem, a pod tonažom otpada u
tvorničkoj hali gdje se otpad odlagao, propala je međukatna konstrukcija, pa se otpad "razlio" na
dvorište i tako to stoji već mjesecima. Nedavno sam prošetala onuda, sve je napušteno, svatko može
ući. Deponij i dalje izgleda kao iz SF filma, osim ako to nije posljednjih dana uklonjeno, te je to
ujedno mjesto na kojem se razmnožavaju žohari, širi smrad, potencijalne bolesti, a postoji opasnost i
od zapaljivanja. Ne sada u toku zime, no ako se otpad ne ukloni do ljeta sve spomenuto bi se moglo
desiti.
Poznato nam ja da se vlasnici nisu držali propisa pa im je inspekcija oduzela dozvolu i
zatražila da zbrinu otpad. No, to nisu napravili, već su uložili žalbu i isti vlasnici traže drugu lokaciju
za svoje poslovanje. Ujedno su više puta uhvaćeni u ilegalnom uvoženju otpada u Hrvatskoj.
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Na sjednici krajem kolovoza postavila sam opsežno pitanje oko ove teme, odgovorili ste da
ćete se naći s predstavnicima tvrtke. Možete li nas upoznati s informacijama što se je po tom pitanju
odvijalo proteklih mjeseci? Što je Grad Pazin poduzeo i jeste li razmatrali podizanje kaznene prijave
protiv vlasnika tvrtke, s obzirom da je način njihovog “poslovanja” direktno ugrozio sigurnost i
zdravlje stanovništva dijela Pazina? Grad na to ima potpuno pravo da na taj način zaštiti interese
građana koji tamo žive.
Ujedno stavljam jednu temu na stol za razmatranje - s obzirom na loša iskustva Grada Pazina s
tvrtkama koje skladište i “zbrinjavaju” otpad, možda je vrijeme da razmislimo i porazgovaramo
želimo li uopće na području Grada takav tip tvrtki u budućnosti. Stoga pozivam da to bude tema javne
rasprave u Pazinu.“
2. Pitanje za gradonačelnika Pazina, g. Renata Krulčića:
“Postoje li u Gradu Pazinu planovi za društveno poticanu stanogradnju u budućnosti?”
Pitanje postavljam na upit građana. Interes i potreba, čini se, postoje.„
Dean Velenderić (citirano):
„Na temelju Statuta Grada Pazina i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina postavljam
slijedeće vijećničko pitanje:
Više građana Grada Pazina zamolilo me da postavim pitanje kada je u planu stavljanje na
dnevni red točke o prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta, budući postoji interes navedenih osoba
za obavljanjem poljoprivrednih djelatnosti na većim površinama?
Molim usmeni odgovor, a pitanje dostavljam pismeno do kraja sjednice Gradskog vijeća.“
Renato Krulčić odgovara obrnutim redoslijedom na postavljena pitanja.
Po pitanju raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem (Dean Velenderić) odgovara
kako je natječaj spreman i bit će kao jedna od tema na sljedećoj ili na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća
u ovom sazivu (veljača ili ožujak 2021.). Radi se o opsežnom materijalu pa se ostavilo tu temu za
početak iduće godine.
Što se tiče poticajne stanogradnje (Dean Velenderić) podsjeća da je u Pazinu u prošlom
mandatu napravljena zgrada POS-a sa trinaest stanova kod benzinske pumpe INA. Radilo se o
zahtjevnom zadatku gdje su na koncu stanovi bili oko 900 €/m2 i svi su otkupljeni. Dalje navodi kako
se sada kada je stavljen van snage DPU Stari Pazin otvaraju mogućnosti razvoja jednog većeg
kompleksa za poticajnu stanogradnju, i to više za obiteljske kuće i ne nužno velike stambene blokove s
obzirom da je jedan veliki dio građevinske površine u vlasništvu Grada Pazina i RH. Namjera je u tom
smjeru sljedeće godine obaviti potrebne razgovore s nadležnim Ministarstvom graditeljstva. U tom
kontekstu, Grad Pazin imat će obvezu osigurati svu potrebnu infrastrukturu, s obzirom da je to još
uvijek livada, odnosno poljoprivredno zemljište koje će biti potrebno privesti namjeni građevinskog
zemljišta. U svrhu poticajne stanogradnje obveza lokalne samouprave je oslobađanje od komunalnog
doprinosa , a APN tada gradi. Navodi kako postoji mogućnost da se napravi i vlastiti gradski model na
način da se osigura infrastruktura i građevinske čestice za gradnju uz simboličnu naknadu, te uz uvjet
da se na pojedinoj čestici za godinu ili dvije završi stambeni objekt. Ističe kao je Grad Pazin vrlo
kvalitetan grad za život, što potvrđuju i razna priznanja koja dobiva.
Po pitanju trgovačkog društva Natural Recyclig Company d.o.o., koje djeluje na području
Dubravice u dijelu bivšeg kompleksa Istraplastike (Suzana Jašić), odgovara kako je Grad Pazin
poduzeo niz aktivnosti u korespondenciji zajedno sa građanima grada Pazina koji su prijavljivali
anomalije na tom prostoru. Također, navodi kako je Grad bio sudionik inspekcijskih nadzora putem
komunalnog redarstva te da je Grad stranka u postupku koji provodi državni inspektorat. U postupku
je također Istarska županija u listopadu donijela Rješenje o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom
Natural Recyclig Company d.o.o. na toj lokaciji, na koje je iskorištena mogućnost pravnog lijeka te je
izjavljena žalba. Dalje navodi kako se Grad sastao nakon Gradskog vijeća u rujnu sa prokuristom i
vlasnikom tvrtke koji su obećali da će u roku od šest mjeseci dislocirati poslovanje s te lokacije.
Nakon toga, prije 10 – tak dana na poziv Grada obavljen je sastanak s prokuristom tvrtke koji je
izjavio da će do kraja siječnja 2021. zbrinuti sav otpad na području Istraplastike, za što je ponudio ako
treba i pismeno očitovanje.
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Zaključno navodi kako Grad suosjeća s građanima na tom području. Provedeno je cijeli niz
mjera deratizacije i dezinsekcije na tom području, a ističe i kako je obavljen i vrlo širok inspekcijski
nadzor gradskih postrojenja na tom području, prvenstveno kanalizacijskog sustava kako bi sa
stopostotnom sigurnošću bilo sigurno da ti sustavi nisu izvorište velikog broja žohara koji su se
pojavili na tom području. Utvrđeno je da je kanalizacijski sustav ispravan i da nema anomalija na tom
području te su svi računi koji su nastali za potrebe deratizacije i dezinsekcije upućeni na Natural
Recycling Company d.o.o.
Na kraju ističe kako je Grad Pazin aktivan po pitanju tog problema te je pokrenuo izmjene i
dopune GUP-a u kojem će se ta zona u buduće staviti za komunalnu namjenu i neće biti moguće na toj
lokaciji više obavljanje takvih djelatnosti, već nekakve tihe komunalne djelatnosti koje neće remetiti
životne uvjete na području grada Pazina.
S obzirom da nema daljnjih pitanja, predsjednik Vijeća zaključuje točku dnevnog reda.
- Prilog: 2.
Ad – 3.
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam obrazlaže
Sandra Jakopec ( po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako se radi o području koje se veže na postojeću zonu Podberam. Nakon što su se
nadležna javnopravna tijela očitovala, tijekom listopada 2020. održana je javna rasprava. Prihvaćene
su primjedbe Zavoda i djelomično Hrvatskih voda jer su se njihove primjedbe odnosile na šire
područje. Dalje navodi kako su namjene površine precizirane. Radi se o zoni koja je pretežito
proizvodne namjene, i to većinom industrijske na 2,24 hektara, a 0,62 hektara pretežito zamjenske
namjene. Ostalo, nešto manje od 13% površine zauzima centralna prometnica koja se veže na
postojeću prometnicu u zoni Podberam i predstavlja nastavak te zone sa okretištem na kraju. Važno
smatra naglasiti kako su predviđene građevine koje imaju iste uvjete kao i sada izgrađene u toj zoni, s
time da, na prihvaćenu primjedbu Hrvatskih voda, kota prizemlja kod budućih građevina mora biti 20
cm viša od konačne nivelacije tla postojeće ceste. Zaključno navodi kako je plan financiran od
privatnih investitora te dalje slijedi komunalno opremanje zone, što investitore i najviše zanima.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša na sjednicama 7. prosinca 2020. razmatrali su prijedlog Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam, te predlažu Vijeću da istu prihvati bez primjedbi.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
O D L U KU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
radne zone Podberam
- Prilog: 3.
Ad – 4.
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne
obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako se radi o izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko turističke namjene,
površine 16000 m2, mikrolociranom na skretanju prema Kršikli kada se ide iz smjera Zarečja prema
Grdoselu. Pojašnjava kako se za tu lokaciju javio potencijalni investitor odnosno vlasnik sa željom da
se izradi Urbanistički plan uređenja, što je preduvjet da se to zemljište privede namjeni i da se u
konačnici ishode akti za gradnju. Zaključuje kako je odluka da troškove izrade UPU- a snosi sam
investitor.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša na sjednicama 7. prosinca 2020. razmatrali su prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog
plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne, te predlažu Vijeću da istu prihvati s time što Odbor
za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša predlaže da se članak 10. mijenja i glasi.
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„Članak 10.
U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani
dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:
- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije
20, Zagreb,
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb,
- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne
zaštite Pazin, Odjel inspekcije, Trg Republike 1, Pula,
- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, Zagreb
- Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, Zagreb
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,
- Hrvatske šume d.o.o., UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, Buzet,
- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, Rijeka,
- Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula,
- Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula,
- HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, Vergerijeva 6, Pula,
- IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet,
- USLUGA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin,
- USLUGA ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin.
Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi
sudionici.“
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o izradi
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne zajedno sa izmjenom članka 10.
Odluke prema prijedlogu Odbora.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko turističke zone Ravne s time što se članak 10. mijenja i glasi:
„U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi
propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:
- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike
Austrije 20, Zagreb,
- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb,
- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne
zaštite Pazin, Odjel inspekcije, Trg Republike 1, Pula,
- Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, Zagreb
- Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, Zagreb
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,
- Hrvatske šume d.o.o., UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, Buzet,
- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, Rijeka,
- Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula,
- Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula,
- HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula, Vergerijeva 6, Pula,
- IVS d.o.o., Sv. Ivan 8, Buzet,
- USLUGA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin,
- USLUGA ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin.
Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi
sudionici.“
- Prilog: 4.

5

Ad – 5.
Prijedlog Odluke o donošenju Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada
Pazina obrazlaže Vedran Kirinčić (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako će kratko prezentirati akcijski plan, tzv. SECAP za Grad Pazin te pojašnjava
kako se sve ovo radi zbog hrvatskog i EU zakonodavstva i činjenice da je Grad Pazin bio jedan od
partnera na projektu u sklopu Programa Life SEC Adapt. Uvodno konstatira kako su događaji
posljednjih dana, od poplava u Splitu, do obilnih padalina za vikend tu u Istri koje su uzrokovale
poplave, ukazale da klimatske promjene nisu više nekakva teorija zavjere znanstvenika, već stvarno
nešto što se osjeća u svakodnevnom životu. Stoga, konstatira, kako su ovakvi programi prijeko
potrebni kako bi se na vrijeme reagiralo i poduzelo određene mjere i aktivnosti.
Za SECAP navodi kako je to obveza za sve potpisnike Sporazuma i sastoji se od dva dijela.
Važan za Grad Pazin je Akcijski plan energetsko održivog razvoja SEAP, a novi dio je sada Strategija
i plan prilagodbe klimatskim promjenama, što je zapravo proširenje na SEAP-a.
Pojašnjava kako se analizira postojeće stanje, emisije, procjenjuje ranjivost rizik i donose se
buduće aktivnosti, koje se dijele na mjere ublažavanja i aktivnosti prilagodbe.
Dalje navodi kako se u SECAP-u gradovi potpisnici obvezuju djelovati tako da podržavaju
smanjenje stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine i usvojiti zajednički pristup daljnjem
ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama.
U obrazloženju samog akcijskog plana navodi kako se najprije radi analiza postojećeg SEAPa, odnosno postojećeg inventara emisija, zatim ostvarenje postojećih mjera i prikupljaju se podaci o
potrošnji od kada je zadnje to rađeno (2017.).Ujedno se izrađuje monitoring inventara emisija prema
zatečenom stanju te se sukladno tome definiraju nove mjere i procjena ušteda.
Dalje predstavlja emisije CO2 prema kontrolnoj 2017. godini, koje se prema terminologiji
dijele na tri sektora: zgradarstvo, promet i javna rasvjeta. U zgradarstvu je dosta učinjeno u
prethodnom razdoblju, kao i u javnoj rasvjeti te je u odnosu na 2017. godinu očekivano došlo do
smanjena emisija (potrošnja), dok je cilj, kao i na razini EU prometni sektor gdje je trend povećanja
energenata i posljedično emisija.
Ističe kako je cilj doći iz 37 000 tona do 22 000 tona CO2 u spomenutim sektorima čime bi
imali smanjenje koje prelazi 40%, no, navodi, kako treba i biti realan da je potrebno financiranje kako
bi se sve to moglo provesti, a da bude u okviru tih zadanih ciljeva.
Drugi dio je Strategija prilagodbe klimatskim promjenama s planom i mjerama prilagodbe
gdje je također podloga akcijski plan na nacionalnoj razini te već realizirana procjena upravljivosti
rizicima kroz sudjelovanja u europskom projektu.
Zaključno navodi kako zapravo slijedi pravi posao i sada treba raditi na tim mjerama i
implementaciji istih te njihovom praćenju kako bi se vidjelo da li se ide u dobrom smjeru i koliko smo
u tome učinkoviti. Ideja je i da ovaj dokument bude adekvatno komuniciran u javnosti i da na neki
način ta odgovornost bude individualizirana te da svako pojedinačno shvati koja je važnost pojedinca
u utjecaju na klimatske promjene. Naglasak je da se ovime ide u smjeru stvaranje sredine kvalitetnije i
ugodnije za život.
Odbor za statut, poslovnik i upravu i Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša na sjednicama 7. prosinca 2020. razmatrali su prijedlog Odluke o donošenju Strategije i
plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati bez
primjedbi.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
donošenju Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o donošenju Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina
- Prilog: 5
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Ad – 6. i 7.
Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2019.
godinu i prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020.
godine obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako ne postoji forma za pisanje izvještaja te se na godišnjoj razini prate pokazatelji
uz određene projekte.
Želi naglasiti kako je do kraja 2019. godine prema 11 odabranih pokazatelja vidljivo kako je
većina njih već ostvarena. Od onih koji nisu, za dva od njih ne može se imati točne podatke dok ne
bude popis stanovništva, a još dva nisu ostvarena, iako idu u dobrom smjeru i vrlo je vjerojatno da će
do kraja provedbe Strategije biti i oni ostvareni.
Dalje u obrazlaganju navodi kako u drugom dijelu Izvješće prati realizaciju ostvarenja 14
projekata koji su identificirani 2015. godine kao važni projekti za Grad Pazin, a koji nisu projekti
samo gradske uprave, već i drugih dionika na gradskom području, te je u Izvještaju navedeno u kojoj
su fazi.
Osvrće se i na treći dio Izvještaja koji sadrži utvrđene ciljeve Strategijom na koje su dodani
financijski iznosi, za što navodi kako je malo teže napraviti i pratiti jer je teško prikupiti financijske
izvještaje za cijeli Grad Pazin. Stoga su u trećem dijelu u Izvještaju financijski podaci za grad Pazin i
gradsku upravu, dok bi iznosi bi bili puno veći kada bi se moglo imati statistiku sa svim podacima iz
aktivnosti koji su se dešavali na području koji vode prema ostvarenju ciljeva iz Strategije.
Dalje se osvrće na primijećenu grešku u materijalu, u trećem dijelu kod prvog cilja. Pojašnjava
kako se radi o krivom broju te predlaže ispravku u materijalu na način da se ispravi tehnička greška i
da se na strani 12 Izvješća, u točki 3., 1. Cilj, u Mjeri 1.3.2. iznos „“3630.100,41“ zamjeni iznosom
„698.850,41“.
Zaključno se dotiče i sljedeće točke dnevnog reda jer je povezana s ovom točkom. Navodi
kako postojeća Strategija traje do kraja 2020. godine. U planu je bilo u tekućoj godini pokrenuti izradu
novog strateškog dokumenta sukladno Zakonu o strateškom planiranju, prema kojem će se sljedeći
dokumenta nazivati Plan razvoja Grada Pazina i mora biti usuglašen s dokumentima viših razina,
odnosno županijskim i nacionalnim strateškim dokumentima. No, navodi, kako zbog epidemije sve
kasni, pa tako je i nacionala razvojna strategija tek sada na javnoj raspravi, te posljedično ne može biti
pokrenuta izrada dokumenta na lokalnoj razini dok se ne znaju razvojni smjerovi koji će biti određeni
na nivou RH.
Predlaže da se postojeća Strategija produži do izrade nove, a najkasnije do 31.12.2021. godine,
o čemu je Odluka sljedeća točka dnevnog reda. Ujedno ističe kao se nada da će do jeseni sljedeće
godine biti dovršen Plan razvoja Grada Pazina za sljedeće razdoblje.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrao je Izvješće o
provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2019. godinu, te predlaže
Vijeću da istog prihvati.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 7. prosinca 2020. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrali su prijedlog Odluke o produljenju važenja
Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, te predlažu Vijeću da istu prihvati u
predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Suzana Jašić navodi kako nema primjedbe na Strategiju, te da je čitajući Izvještaj dobila
mnoštvo informacija koje prije nije imala. Slijedom toga moli nadležnu osobu pojašnjenje za dvije
stvari s kojima se prvi puta susreće.
Prva se stvar odnosi na Projekt o zbrinjavanju viška otpadnog mulja od kojeg se odustaje te je
zanima što se to planiralo.
Drugo pojašnjenje traži oko rekonstrukcije glavnog autobusnog kolodvora gdje se spominje
izgradnja Šetališta pazinske gimnazije.
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Elvis Kliman na postavljeno pitanje oko izgradnje Šetališta pazinske gimnazije pojašnjava
kako se uvijek govori o projektu autobusnog kolodvora i povezane infrastrukture, koji uključuje i taj
dio. Radi se zapravo o pet projekata koji su izrađeni ili su u završnoj fazi; projektu izrade autobusnog
kolodvora, projektima kružni tok 1 i 2, te projekt parkirališta koji prileži autobusnom kolodvoru sa
zapadne strane i projekt Šetališta pazinske gimnazije, koji je, pak, sastavni dio spomenutog parkirališta
i kao takav je naveden i čini njegovu funkcionalnu cjelinu. Taj je projekt spreman za daljnje
prijavljivanje.
Za projekt zbrinjavanja viška otpadnog mulja navodi kako više može reći dogradonačelnica ili
gradonačelnik.
Suzana Jašić (iz klupe) pita što podrazumijeva projekt izgradnje Šetališta pazinske gimnazije i
što je sa stablima?
Elvis Kliman pojašnjava da projekt podrazumijeva kompletnu rekonstrukciju Šetališta
pazinske gimnazije, počevši od križanja kod Spomen doma do uključivanja u autobusni kolodvor.
Dalje pojašnjava kako projekt uključuje kompletnu novu javnu rasvjetu, hortikulturu, nove pješačke
površine, nove sjedalice, a implementirana je i sva smart – city komunalna oprema. Za stabla navodi
kako je predviđena zamjena stabala platana jer su ona dotrajala i rade štetu. Zaključuje kako je projekt
javan i da se može dobiti uvid i dostaviti sva potrebna pojašnjenja.
Renato Krulčić nadovezuje se na odgovor pročelnika Klimana po pitanju projekta Šetališta
pazinske gimnazije. Navodi kako se cijelo vrijeme kada se govori o autobusnom kolodvoru, govori i o
problemima koje se mora riješiti izgradnjom novog autobusnog kolodvora. Autobusni kolodvor
predstavlja sam po sebi izgled ulaska u Grad, ali da bi on bio funkcionalan mora biti i dobro prometno
funkcionalan odnosno prometno dobro povezan. Tako je, uz ulaz i ulaz autobusa sa dva kružna toka,
uključen i pothodnik koji povezuje i otvara građanima bivšu vojarnu odnosno Društveni centar Veli
Jože. Dalje navodi kako se cijelo vrijeme govori i o tome kako se želi razdvojiti pješački od cestovnog
motornog prometa, da se ne dešava kao i sada da kada djeca autobusima dođu u školu da prelaze jedan
dio cestovne prometnice, što stvara određenu nesigurnost. U tom kontekstu, kroz navedene povezane
projekte se rješavaju ti problemi, koji su, prema razgovoru s JASPERS-om, prihvatljivi trošak jer se
radi o uređenju pristupnih cesta, uključujući i Šetalište pazinske gimnazije te nama razloga i taj dio
odmah ne planirati i povezati autobusni kolodvor sa gradom na jedan kvalitetniji način.
Za zbrinjavanje mulja navodi kako je to jedan problem koji će tek doći pred gradske vijećnike,
sam Grad i komunalno društvo. Pojašnjava kako i sada postoji mulj koji se mora zbrinjavati sa
glavnog gradskog pročistača i zbrinjava se na trenutno otvorenim odlagalištima otpada. Grad Pazin
nema niti jedno otvoreno odlagalište otpada, a CGO Kaštijun ne prima takvu vrstu otpada. Izgradnjom
novih kanalizacijskih sustava, ne samo na području Grada Pazina, već i na području drugih gradova,
poput Poreča i Rovinja, gdje su u tijeku velike investicije, te na cijelom području Istarske županije,
ukazuje se potreba da se pronađe način zbrinjavanja mulja koji je produkt pročišćavanja otpadnih
voda. Da li će to biti na način dehidracije, pa da se nakon toga dobije neka energetska vrijednost ili će
to biti prenamjena tog mulja obradom u nekakav građevni materijal ili će biti moguće dobiti adekvatno
gnojivo za poljoprivredu, tek je izazov koji svih skupa očekuje. Zaključuje kako je taj je izazov bio
prepoznat u trenutku izrade Strategije Grada Pazina kada se razmišljalo o mogućem postrojenju za
obradu mulja na području Grada Pazina u sklopu odlagališta otpada na Jelenčićima, no s obzirom da je
odlagalište otpada zatvoreno na području Grada Pazina ne postoji adekvatna lokacija.
S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i
daje odvojeno na glasovanje Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020.
godine, za 2019. godinu s prijedlogom da se ispravi tehnička greška na način da se na strani 12
Izvješća, u točki 3., 1. cilj, mjeri 1.3.2. iznos „“3630.100,41“ zamjeni iznosom „698.850,41“ i
prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine u
predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
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ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za
2019. godinu u tekstu kako je to Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 27.
studenog 2020. godine s time da se na strani 12 Izvješća, u točki 3., 1. Cilj, Mjeri 1.3.2. iznos
„“3630.100,41“ zamjenjuje iznosom „698.850,41“.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pazina
od 2015. do 2020. godine.
- Prilog: 6. i 7.
Ad – 8.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvješću o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo
Grada Pazina za 2019. godinu.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 8. prosinca2020. razmatrao je Izvješće o radu
Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za 2019. godinu, te predlaže Vijeću da istog
prihvati.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvješće o radu Savjeta za
socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za 2019. godinu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za 2019. godinu
KLASA: 550-01/20-01/20, URBROJ: 2163/01-05-01-20-5 od 30. studenog 2020. godine.
- Prilog: 8.
Ad – 9.
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu obrazlaže Maja
Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
U obrazloženju navodi kako se u Drugim (II.) izmjenama prihodi poslovanja sa 108,6 milijuna
kuna smanjuju na 97,7 milijuna kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se sa 2 milijuna kuna
povećavaju na 13,9 milijuna kuna, gdje se radi o prodaji zemljišta na području Lešća. Dalje, primici od
financijske imovine i zaduživanja sa 17,2 milijuna kuna se smanjuju na 16,9 milijuna kuna. Rashodi
poslovanja se, pak, sa 83,9 milijuna kuna povećavaju na 86 milijuna kuna, a rashodi za nabavu
nefinancijske imovine se smanjuju sa 41,5 na 27,7 milijuna kuna. Izdaci za financijsku imovinu i
otplatu zajmova se povećavaju sa 2,9 na 6,9 milijuna kuna, a radi se o depozitu te, pojašnjava, da je
uplata za jedno zemljište uplaćena na žiro račun Grada, a do kraja godine očekuje se i druga uplata te
bi se tako dobio višak sredstava koji bi oročili i koji bi bio raspoloživ za rashode u sljedećoj godini.
Zaključno, razlika prihoda u odnosu na rashode je 8 milijuna kuna i zajedno sa korištenjem viškova
proračunskih korisnika pokrio bi se deficit koji se vuče još od prethodnih godina.
Dalje navodi kako se kod ostvarenja proračuna prate prihodi od poreza na dohodak, gdje je
ove godine to još i važnije zbog epidemiološke situacije, gdje je u prvih 11 mjeseci u odnosu na isto
razdoblje prošle godine 2,2 milijuna kuna manje prihoda od poreza na dohodak, što je u postocima
nekih 12,6% manje. To je, po njenom mišljenju, dosta u redu s obzirom na situaciju na proljeće kada
se očekivao puno veći pad. Očekuje se još 12 mjesec, uz činjenicu da određeni sektore ne rade.
U daljnjem obrazlaganju osvrće se na izmjene Proračuna po odjelima gradske uprave i za
proračunske korisnike.
Zaključno navodi kako se ovim izmjena Proračuna povećavaju prihodi i primici za 860 tisuća
kuna, smanjuju se rashodi i izdaci za 7,6 milijuna kuna, nakon čega prihodi i primici iznose 128,7
milijuna kuna, a rashodi i izdaci 120,7 milijuna kuna.

9

Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrao je prijedlog
Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u
predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dean Velenderić konstatira kako mu je žao što je ova godina bila ovakva kakva je bila, pa se
neće moći prihodom od prodaje zemljišta na Lešću zatvoriti dugovanja od prethodnih godina, već će
se morati usmjeriti ta sredstva za druge potrebe. Interesira ga da li se kod spomenutih adventskih
kućica koje su kupljene radi o klasičnim bijelim kućicama i da li će one zamijeniti štandove Usluge
koji su se sada postavljali? Pohvaljuje kupnju kućica.
Maja Stranić Grah odgovara kako se nada da će se realizirati svi prihodi, prvenstveno ovi od
prodaje zemljišta na Lešću po čemu bi imali višak od 8 milijuna kuna, što bi zajedno sa viškovima
proračunskih korisnika bilo dovoljno za pokriti deficit. Tako da bez obzira na koronu čudna godina
donese možda i to da se pokriju minusi koji se dvanaest godina vuku.
S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i
daje na glasovanje prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu u
predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
DRUGE (II.) IZMJENE PRORAČUNA
Grada Pazina za 2020. godinu
- Prilog: 9.
U cilju poštivanja epidemioloških mjera prevencije širenja zaraze bolesti COVID – 19,
predsjednik Vijeća u 18:10 sati određuje pauzu od 15 minuta radi prozračivanja dvorane.
U 18:25 sati Vijeće nastavlja s radom. Predsjednik Vijeća utvrđuje da se u rad sjednice Vijeća
uključio vijećnik Valter Milohanić, te konstatira da sjednici prisustvuje 15 vijećnika.
Ad – 10.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Drugih (II.) izmjena Programa javnih
potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrao je prijedlog Drugih (II.)
izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: socijalne skrbi i zdravstva
i sporta, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Odbor za kulturu na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena
Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2020. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u
predloženom tekstu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje pojedinačno na glasovanje prijedlog
Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a) kulture, b)
socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
a) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2020. godinu
b) Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada
Pazina za 2020. godinu
c) Druge (II.) izmjene Program javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2020. godinu
- Prilog: 10.
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Ad – 11.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Drugih (II.) izmjena Programa građenja
komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020.
godinu.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 7. prosinca
2020. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020., te predlaže Vijeću da istog
prihvati u predloženom tekstu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Drugih (II.)
izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
DRUGE (II.) IZMJENE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture i građevina
za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu
- Prilog: 11.
Ad - 12
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Drugih (II.) izmjena Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2020. godinu.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 7. prosinca
2020. razmatrao je prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2020. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Drugih (II.)
izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
DRUGE (II.) IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
- Prilog: 12.
Ad – 13.
Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta za dogradnju Osnove škole Vladimira Nazora Pazin,
Područne škole Trviž obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako je Grad Pazin još u ožujku 2013. godine iskazao interes za kupnju građevinskog
zemljišta u svrhu dogradnje Osnove škole Vladimira Nazora Pazin, Područne škole Trviž, a radi se o
dvije katastarske čestice u površini od 3.114 m2 i površine od 38 m2 obje u suvlasništvu fizičkih osoba
iz Zagreba. Procijenjena vrijednost nekretnina je u visini od 434.000,00 kuna, od čega se na vrijednost
postojećeg nasada vinove loze koji se na istom nalazi odnosi 25.500,00 kuna (300 loza). Vlasnici
zemljišta prihvatili su procijenjenu vrijednost zemljišta, te su se očitovali da su voljni pristupiti
sklapanju Ugovora o kupoprodaji, sve na način da se isplata naprijed navedenog iznosa izvrši u tri
jednake rate, s rokom plaćanja 31. prosinca 2020. godine, 31. prosinca 2021. godine i 31. prosinca
2022. godine.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 7. prosinca 2020. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrali su prijedlog Odluke o kupnji zemljišta za
dogradnju Osnove škole Vladimira Nazora Pazin, Područne škole Trviž, te predlažu Vijeću da istu
prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o kupnji
zemljišta za dogradnju Osnove škole Vladimira Nazora Pazin, Područne škole Trviž u predloženom
tekstu.
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Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o kupnji zemljišta za dogradnju Osnove škole Vladimira Nazora Pazin,
Područne škole Trviž
- Prilog: 13.
Ad – 14.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu
za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dječje
igralište u ulici Saše Šantela“.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 7. prosinca 2020. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrali su prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za
projekt „Dječje igralište u ulici Saše Šantela“, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom
tekstu.
Suzana Jašić zahvaljuje na materijalima i na projektu koji je dostavljen. Navodi kako se
potkrala greška u pojašnjavanju odakle taj projekt, odnosno da piše kako je taj projekt izašao iz
projekta Pazi(n), proračun!, no podsjeća da je u sklopu tog projekta malih komunalnih akcija izglasana
samo jedna sprava koja je trebala biti montirana između dvije zgrade, dok ono što se kasnije događalo
u vezi dječjeg igrališta nema veze s projektom Pazi(n), proračun!. Objašnjava kako su zapravo stanari
te ulice tražili da se dječje igralište izmjesti i isplanira jedan park na gradskoj površini u ulici. Na
lokaciji je s građanima bio i pročelnik Elvis Kliman koji je tada rekao da je na predloženoj lokaciji
prema GUP- u predviđeno parkiralište. Skupilo se nakon toga 100 potpisa građana te je na Gradskom
vijeću gradonačelnik uzeo te potpise i inicirao promjenu GUP-a, na čemu mu se ponovno zahvaljuje.
Žao joj je da je jedna takva građanska inicijativa, koja je nastala u to vrijeme, nije spomenuta jer
smatra da je to vrijednost koju treba poticati i njegovat. Stoga je i bila iznenađena kada je pročitala
informacije o projektu, o čemu je prvu takvu informaciju dobila tek prošle sjednice Gradskog vijeća
kada se obrazlagao Proračun, no nije stigla razgovarati o tome. U svakom slučaju bilo bi joj drago da
je mogla o tome znati nešto ranije pa da obavijesti ljude. Dalje se obraća pročelniku Klimanu i
naglašava kako bi željeli da se može pogledati taj projekt javno pa da ljudi daju možda neke svoje
primjedbe i doprinos jer se radi ipak o projektu koji će u ulici činiti jednu cjelinu.
Zaključuje kako bi općenito bilo korisno da se za sve takve planirane zahvate (dječje igralište,
Šetalište pazinske gimnazije, Park istarskih velikana..) omogući izjašnjavanje zainteresiranim
građanima kod pripreme projekata. Konstatira kako ljudi žive u ovom gradu i stalo im je kako će
pojedini dijelovi grada izgledati. Javno savjetovanje i uvid u gotov projekt je na neki način gotov čin.
Uključivanjem zainteresiranih u izradu projekta na neki bi se način dodatno ispitalo potrebe i vidjelo
što se želi, a što ne. U tom smislu će građani bolje prihvaćati intervencije u prostoru i dobiti će osjećaj
sigurnosti nad tim intervencijama. Stoga bi, kako sugerira, bilo lijepo da se predstavnike građanske
inicijative pozove i upozna s određenim projektom i da se s njima porazgovara.
S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i
daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na
području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dječje igralište u ulici Saše Šantela“
u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne
samouprave – Grada Pazina za projekt „Dječje igralište u ulici Saše Šantela“
- Prilog: 14.
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Ad – 15.
Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.
godinu obrazlaže Maja Stranić Grah.
Navodi kako je na prošloj sjednici Gradskog vijeća utvrđen rok za dostavu amandmana na
Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022 i 2023. godinu, zaključno do
25. studenog 2020. godine. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun nije zaprimio
amandmane na prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
te se konačni prijedlog Proračuna ne razlikuje u odnosu na prijedlog iz prvog čitanja i upućen je
Gradskom vijeću u istom obliku kao i za prvo čitanje.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrao je Konačni
prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, te predlaže
Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Suzana Jašić navodi kako će dići ruku za prijedlog Proračuna no želi postaviti četiri kratka
pitanja koja su više vezana za onu petu razinu, koja sada nije vidljiva, a zapravo se radi o pitanjima od
prošle sjednice Gradskog vijeća kada je bilo prvo čitanje.
Objašnjava kako nigdje u Proračunu ne vidi manifestaciju Dane meda, pa je zanima da li to
Grad misli sufinancirati. Također, za odmaralište u Špadićima ne vidi nikakvog plana niti u
projekcijama, a niti u prijedlogu Proračuna. Stoga traži pojašnjenje je li se tu nešto novo dogodilo i da
li će se nešto početi raditi po pitanju odmarališta u Špadićima, odnosno što se dugoročno planira i što
je sa zemljištem za koje je donijeta odluka na Gradskom vijeću da ide u prodaju. Osvrće se i na stavku
„otkup zemljišta za gradske projekte“ te navodi kako je zanima koja se konkretno zemljišta
namjeravaju otkupiti i u koju svrhu. Kao zadnje, za stavku tekući projekt „sklonište za životinje“
navodi kako je to nova informacija, s obzirom na događanja i činjenicu da ono od prije par mjeseci
više nije u funkciji i traži pojašnjenje.
Renato Krulčić za manifestaciju Dani meda pojašnjava kako su oni samoodrživi i prijavljuju
se na natječaj za sufinanciranje koji raspisuje UO za društvene djelatnosti. Za Špadiće odgovara, da
što se tiče prodaje zemljišta postoji jedna tabularna isprava i pojašnjava kako su se nakon osnutka do
danas općine Karojba i Motovun krenule dijeliti. Kroz tu podjelu Općina Karojba ima 5,00 m2 u tom
zemljištu te je njihov odvjetnik stavio zabilježbu da dok se oni ne dogovore oko podjele da se s tim
zemljištem ne može raspolagati. Navodi kako treba čekati da se ta podjela zemljišta između tih dviju
općina desi. Što se tiče samog objekta odmarališta u Špadićima odgovara kako tu traju pripreme za,
nada se, kao i sada za ulicu Šaše Šantela, da će biti prilika prijave kroz EU natječaj. Točnije, već je
prijavljen projekt vrijedan 390 tisuća eura, ali se čeka odluka o odabiru, odnosno da li će biti dovoljno
sredstava za sve projekte koji su prijavljeni.
Za stavku „kupnju zemljišta za gradske projekte“ navodi kako je to kolokvijalno navedeno te
se ne govori o konkretnom zemljištu. Dalje navodi kako se uvijek dešava da je potreban otkup
određenog dijela, kao što se zadnje desilo za planirani kružni tok kod projekta autobusnog kolodvora
gdje je u sredini ceste bila čestica od 100 – tinjak kvadrata u suvlasništvu devet osoba s područja
Grada Pazina. Pojašnjava kako je bilo potrebno otkupiti taj dio ceste kako bi se moglo dokazati
vlasništvo i dobiti dozvolu za projektirati jedan takav kružni tok. Radi se o sredstvima u Proračunu za
takva zemljišta, dok ona konkretna, poput zemljišta za školu u Trvižu ulaze u Proračun pod posebnom
stavkom.
U vezi skloništa za životinje pojašnjava kako je zakonska regulativa sada malo prihvatljivija
te se trenutno provodi legalizacija objekata za koju se očekuje da će biti dovršena početkom iduće
godine čime će se steći uvjeti za razgovore s Ministarstvom imovine o ustupanju vlasništva, a nakon
čega bi se pokrenulo rad skloništa za životinje u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Plan je da
se prvotno primaju nezbrinute i napuštene životinje u suradnji s veterinarskom stanicom, a nakon toga
u drugoj fazi namjera je da se uspostavi rad potpuno autonomnog skloništa za životinje koje će biti
usklađeno sa svim zakonskim propisima. Žao mu je što se desilo zatvaranje azila, no ističe da to nije u
ingerenciji Grada, već u ingerenciji drugih institucija pa čak i samog osnivača skloništa za životinje –
azila da je došlo do toga. Životinje su zbrinute, a nada se da će se moći staviti u funkciju to područje,
ali, ponavlja, sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
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S obzirom da nema više pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje na
glasovanje Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.
godinu u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
PRORAČUN
Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
- Prilog: 15.
Ad – 16.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu obrazlaže Maja
Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika)
Navodi kako Odluku o izvršenju Proračuna uvijek prati Proračun te se u toj Odluci definira
struktura prihoda i rashoda, na koji se način proračun smije izvršavati, koje su ovlasti gradonačelnika,
pročelnika, proračunskih korisnika i sl. Odluka je slična kao i ranijih godina te se ništa značajnije ne
mijenja.
Nadovezuje se na prethodni odgovor gradonačelnika za Šapadiće i sve projekte koji se
prijavljuju. Navodi kako je zauzet stav kod kreiranja Proračuna da dok se ne dobije konačna odluka za
financiranje, da se projekt ne stavlja u proračun kako bi isti bio realniji. U tom smislu, Špadići su
prijavljeni, no dok se ne dobije konačna odluka o financiranju nisu u Proračunu, što s druge strane ne
znači da se ne radi po tim projektima.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 7. prosinca 2020. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrali su prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Pazina za 2021. godinu, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu
- Prilog. 16.
Ad – 17.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Programa javnih potreba Grada Pazina za
2021. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrao je prijedlog Programa
javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u području: socijalne zaštite i zdravstva i sporta, te
predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Odbor za kulturu na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrao je prijedlog Programa javnih potreba
u kulturi Grada Pazina za 2021. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje pojedinačno na glasovanje prijedlog
Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i
zdravstva i c) sporta u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
a) Program javnih potreba u kulturi Grada Pazina za 2021. godinu
b) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti i zdravstvu Grada Pazina za 2021. godinu
c) Program javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2021. godinu
- Prilog: 17.
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Ad – 18.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture
i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 7. prosinca
2020. razmatrao je prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2021. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Suzana Jašić navodi kako u prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture i
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu stoji projekt uređenje Parka
istarskih velikana, težak 3 milijuna kuna zajedno s ugostiteljskim objektom i javnim WC- om. Pita
kakav je to projekt i gdje se on može vidjeti? Zanima je da li je riječ o istom projektu koji obuhvaća i
Trg slobode te ako se radi o dva zasebna projekta, gdje se može vidjeti projekt rekonstrukcije Trga
slobode? Dalje navodi kako se sjeća da je projekt Trga slobode star više od deset godina, da tada ljudi
nisu bili baš previše oduševljeni budućim izgledom. Stoga, ponavlja, kako je zanima kakva su to dva
projekta, ili se, pak, radi o jednom projektu te gdje se mogu vidjeti i hoće li oni biti ponuđeni javnosti
prije one faze „gotovo je“. Naglašava kako se uređenje centra Grada ne dešava tako često te su svi
osjetljiv na to, pa smatra da se takvim promjenama mora pristupiti s visokom transparentnošću i sa
poticanjem građana da se uključe u tu nultu fazu. Navodi da se zapravo pokazalo da što se više
vremena utroši u nultu fazu, da su troškovi kasnije manji, odnosno, bolje je da ljudi kažu prije, nego da
govore poslije jer se tada izražava nezadovoljstvo, osjećaj isključenosti i slično.
Postavlja i pitanje za Lakotu. Zanima je za što je namijenjena projektna dokumentacija na toj
lokaciji s obzirom da ima dosta kontradiktornih informacija.
Renato Krulčić za Park istarskih velikana odgovara da je to zaseban projekt koji je prošao
određenu javnu raspravu s građanima. Projekt ima važeću građevinsku dozvolu, a radio ga je
projektantski ured Kostrenčić – Krebel. Govori se o uređenju Parka istarskih velikana koji je
uređen/projektiran tako da se jednim dijelom odnosi na one najmlađe i onime što je potrebno za
boravak u parku, te drugim dijelom koji je posvećen više miru i ljudima koji se žele odmoriti uz
osjetilni dio parka gdje se ispremiješaju mirisi, zvukovi i svijetlo. Što se tiče ugostiteljskog objekta,
pojašnjava kako je on zasebni separat i u tom dijelu rade se trenutno izmjene tog projekta da bude
financijski prihvatljiviji s obzirom da je prvotno taj dio bio vrlo financijski zahtjevan. Cilj je dobiti
prostor koji će biti adekvatan uređenom Parku istarskih velikana, a jednog dana adekvatan i za uređeni
Trg. Ističe kako se sa objektom želi postići da se konačno na Trgu dobije objekt sa sanitarnim čvorom
i sa svim potrebnim higijenskim uvjetima koje treba zadovoljiti, a želja je i da se u sklopu toga
napraviti i javni sanitarni čvor koji će biti na usluzi ljudima koji dolaze u Pazin i ne ulaze u kafić, a i
za korisnike samog parka s obzirom da se tu skupljaju roditelji s malom djecom.
Po pitanju Lakote odgovara da se nakon što je napravljen nadzemni vodotok koji sada
uspješno odolijeva svim silnim padalinama, išlo sa stabilizacijom pokosa i izmještanjem svog inertnog
građevinskog otpada te dovoženjem zemlje i zatravljivanjem. Sada se na temelju Sporazuma s
Hrvatskim vodama želi urediti kompletan vodotok u kontekstu da se smanji erozija i negativan utjecaj
na Pazinski potok i da dobije planirano korito. Grad Pazin, navodi, sudjelovao bi u zatvaranju korita
što znači da bi i dalje moglo zasipavati inertnim materijalom (zemlja i/ili slično) te da se u konačnici
dobije jedna upotrebljiva površina.
Suzana Jašić (iz klupe) pita da li će Lakota opet biti odlagalište?
Renato Krulčić odgovara da neće, odnosno da će se sukladno projektnoj dokumentaciji Lakota
navoziti materijalom koji će biti održiv na tom području, vodeći računa o statici. Projektom će se
definirati zapravo način zasipavanja, vrta materijala (lomljeni kamen, zemlja..) i statika budućeg
tunela koji će morati izdržati svu tu zemlju. Ponavlja kako Lakota nije samo objekt za zbrinjavanje
viška iz bujice Dražej prilikom velikih oborina prema Pazinskom potoku, već se rješavanjem Lakote
rješava i stabilnost ceste koja prolazi tim područjem i zgrade koje su tamo s obzirom da je erozija
velika.
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Dean Velenderić pita da li se kod projekta Parka istarskih velikana radi o projektu koji se je
kandidiralo na natječaj kada i nogometno igralište?
Renato Krulčić (iz klupe) odgovara potvrdno.
S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i
daje na glasovanje prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2021. godinu u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2021. godinu
- Prilog: 18.
Ad – 19.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 7. prosinca
2020. razmatrao je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, te
predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
- Prilog: 19.
Ad – 20.
Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije
bolesti COVID-19 za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021. godine obrazlaže Maja Stranić Grah (po
tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako se sukladno na trenutnu epidemiološku situaciju i odluke Stožera RH o
ograničavanju ili zatvaranju određenih djelatnosti predlaže ova Odluka o pomoći gospodarstvu Grada
Pazina za mjesec prosinac i siječanj.
Podsjeća kako su na proljeće, dok se dešavao prvi val pandemije, donijeta dva seta mjera
kojima se pomoglo poduzetnicima na području Grada Pazina. Isto se nastavilo i tijekom ljeta vezano
uz zakup za korištenje javnih površina za terase gdje su plaćali manje iznose u odnosu na ono što bi
plaćali da su mogli normalno poslovati. Također, navodi, kako su u travnju, studenom i prosincu 2020.
godine ugostitelji oslobođeni od plaćanja poreza na korištenje javnih površina te sukladno mjerama za
poticanje poduzetništva, svim poduzetnicima na području Grada Pazina koji su uredno plaćali sve
obaveze prema Gradu Pazinu odobreno je oslobođenje obveze plaćanja zakupnine za mjesec prosinac
2020. godine u iznosu od 90%.
Objašnjava kako se na sve dodatno za pomoć poduzetnicima na području Grada Pazina
predlaže ova Odluka na način da se svim poduzetnicima kojima je ograničen ili obustavljen rad
odlukom Stožera RH odgodi plaćanje komunalne naknade za mjesec prosinac 2020. odnosno do
normalizacije poslovanja i obustave mjera zabrane rada i ponašanja, a najdulje do 31. siječnja 2021.
godine. Odgoda plaćanja komunalne naknade odobrava se na rok do 12 mjeseci. Također, oni
poduzetnicima koji su zakupoprimci u poslovnim prostorima koji su u vlasništvu Grada i kojima je
navedenom Odlukom Stožera RH zabranjen rad prijedlog je da se oslobode plaćanja zakupnine
poslovnih prostora u vlasništvu Grada za mjesec prosinac 2020. odnosno do normalizacije poslovanja i
obustave mjera zabrane rada i ponašanja, a najdulje do 31. siječnja 2021. godine.
Zaključno napominje da na sve to, poduzetnici imaju dodatne mjere pomoći koje je propisala
Vlada RH za koje se mogu javiti.
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dean Velenderić navodi kako će osobno podržati bilo kakvu mjeru koja će pomoći i olakšati
poduzetnicima kada ne mogu raditi. Zanima ga u vezi mjere kada je bilo u pitanju sufinanciranje pri
nabavke grijalica za ugostiteljske terase, koliko se ugostitelja javilo na tu mjeru, što je zapravo na
kraju ispalo nepovoljno za te ugostitelje s obzirom da su nabavili opremu, a onda im je zabranjen rad.
Maja Stranić Grah odgovara kako su se konkretno četiri ugostitelja javila na tu mjeru, a da će
nabavljenu opremu za ugostiteljske terase moći koristiti i sljedeće godine te tako povećati prihode.
Možda i već ove zime ako se u drugom ili trećem mjesecu ublaže mjere i otvore kafići.
S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i
daje na glasovanje prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja
epidemije bolesti COVID-19 za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021. godine u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti
COVID-19 za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021.
- Prilog: 20.
Ad – 21.
Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na
korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Grada Pazina u 2021. godini obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u prilogu
zapisnika).
Navodi kako je već gradonačelnik na početku sjednice u odgovoru na pitanje vijećnika
istaknuo u kojoj je fazi izrada natječaja za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, a ta
faza je omogućila da se preciziraju iznosi. Vidljivo je tako da je od uplata za zakup predviđena u visini
od 45 tisuća kuna, od prodaje 30 tisuća kuna, a od privremenog korištenja 40 tisuća kuna i od uplate
promjene namjene 5 tisuća kuna. Zaključno navodi kako su rashodi strogo namijenjeni
poljoprivrednom zemljištu te je taksativno navedeno za što se mogu koristiti planiranih 120 tisuća
kuna prihoda.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 8. prosinca 2020. razmatrao je prijedlog
Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u
2021. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa
korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje,
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2021. godini u
predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od promijene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Pazina u 2021. godini
- Prilog: 21.
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Ad – 22.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pazina za 2021.
godinu.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 7. prosinca 2020. razmatrao je prijedlog
Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u
Gradskom vijeću Grada Pazina za 2021. godinu, te predlaže Vijeću da istu prihvati u predloženom
tekstu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću
Grada Pazina za 2021. godinu u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pazina za 2021. godinu
- Prilog: 22.
Ad – 23.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Programa rada Gradskog vijeća Grada
Pazina za 2021. godinu. Navodi da će se rješavati u hodu ukoliko se bude pojavila dodatna tema za
Program rada jer je teško isplanirati cijelu godinu. Podsjeća kako se ranije u Programu javila,
primjerice, Lakota, pa dodatne vanredne sjednice, tako da ono što sadrži materijal o Programu rada
Gradskog vijeća će se odraditi kroz godinu jer su to zakonske obveze, a ako bude nešto vanredno će se
onda naknadno dogovarati i odraditi.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa rada
Gradskog vijeća Grada Pazina za 2021. godinu u predloženom tekstu.
Od 15 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 15 glasova „ZA“ donosi
PROGRAM RADA
Gradskog vijeća Grada Pazina za 2021. godinu
- Prilog: 23.
Renato Krulčić u obraćanju vijećnicima ističe kako se na kraju jedne vrlo izazovne godine u
osobno ime i u ime gradske uprave želi zahvaliti svima na suradnji, podršci, pitanjima, usmjeravanju
ka kvalitetnijem i boljem radu gradske uprave. Svim vijećnicima i njihovim obiteljima zaželio je
čestiti i blagoslovljen Božić, poslovno uspješnu i nadasve zdravu 2021. godinu.
Predsjednik Vijeća zahvaljuje gradonačelniku na upućenim lijepim željama, te u svoje ime
svima želi puno zdravlja i uspjeha u narednoj, 2021. godini.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 19:08 sati.
KLASA: 021-05/20-01/ 69
URBROJ: 2163/01-03-01-20-3
Pazin, 10. prosinca 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.
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