ZAPISNIK
43. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 18. ožujka 2021. 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–
HDZ; Boris Demark, Suzana Jašić, Dean Velenderić – SDP i Valter Milohanić - LISTA GRUPE BIRAČA (u
rad sjednice uključio se naknadno).
Odsutni vijećnici (opravdano): Anamarija Kurelić – HDZ.
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; Marijana Krbavac Žulić,
ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin; Zdenka Turkalj–Čohilj, ravnateljica i Petra Livak,
voditeljica računovodstva Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; Ivan Smoljan, v.d. ravnatelja
Muzeja grada Pazina; Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; Iva Ciceran,
ravnateljica Gradske knjižnice Pazin; Željko Farkaš, predsjednik Komisije za priznanja i nagrade
Gradskog vijeća Grada Pazina; Gracijela Paulović, predstavnica talijanske nacionalne manjine u Gradu
Pazinu, Erika Zgrablić, viša referentica za opće poslove i poslove gradonačelnika i Dejzi Miljavac,
stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol pri Uredu Grada.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) nakon
izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 13, što znači da postoji
potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, otvara rad sjednice i raspravu po predloženom redu.
Ističe da će se u cilju poštivanja epidemioloških mjera prevencije širenja zaraze bolesti COVID 19,
svaka dva sata od trenutka početka sjednice odrediti pauza od 15 minuta radi prozračivanja dvorane.
Sve dionike u raspravi moli da se drže točke dnevnog reda, odnosno određene teme, kako se
nepotrebno ne bi produžio rad sjednice.
Nadalje, predsjednik Vijeća predlaže izmjenu i dopunu dnevnoga reda na način da se sa
dnevnog reda povlači točka 15. koja glasi: „15. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja Centar Sjever I“ i to iz razloga jer je Ministarstvu prostornog uređenja,
graditeljstva i državne imovine upućena primjedba vezano uz proceduru donošenja Plana, slijedom
čega je potrebno sačekati povratnu informaciju nadležnog Ministarstva. Dodaje se nova točka 15.
koja glasi:“15. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;“
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje izmijenjeni dnevni red.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ utvrđuje
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za
2020. godinu;
4. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog
križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. godine;
5. Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2020. godine;
6. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2020. godini;

7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
8. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću manjka u Proračunu Grada Pazina za
2020. godinu;
9. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu;
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
11. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu;
12. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u
području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta;
13. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu;
14. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu;
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Pazin;
17. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe
Pazin;
18. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
19. Konačni prijedlog Mreže škola na području Središnje Istre;
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada
Pazina od 2015. do 2020. godine;
21. Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog udjela građevinskog zemljišta katastarske oznake
k. č. broj 2714/3 K. O. Poreč;
22. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja
epidemije bolesti COVID-19 za mjesec ožujak 2021.;
23. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
24. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2020. godinu;
25. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2020. godine.

Ad – 1.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Zapisniku sa 42. sjednice Gradskog vijeća od 18. veljače
2021. godine.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“
verificira Zapisnik sa 42. sjednice Gradskog vijeća od 18. veljače 2021. godine.
- Prilog: 1.
Ad – 2.
Pitanja vijećnika.
Vijećnicima je dostavljen odgovor na pitanje vijećnika Borisa Demarka vezano za energetsku
obnovu i uređenje zgrade gradske uprave.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Suzana Jašić navodi kako ima tri pitanja.
1. Prvo pitanje upućuje za gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića (citirano):
"Hoće li grad Pazin prije prijave projekta rekonstrukcije Šetališta pazinske gimnazije na
fondove angažirati stručnjaka/stručnjakinju koji su specijalizirani u području urbanog šumarstva radi
pregleda izrade ekspertize o rizicima lomova stabla i zdravstvenu stanju kako bi se projekt mogao
raditi prije slanja na natječaj?
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Obrazloženje:
Naime, u projektu koji sam po svom upitu tražila od gospodina Klimana vidljivo je kroz dvijetri rečenice da se planira uklanjanje svih stabala sa Šetališta. Što je, dakle, vrlo čudno te bih htjela reći
da se krajem prošle godine u Kastvu dogodilo slično. Radilo se o jednom EU projektu kojim je
predviđeno da se 11 stabla ukloni. Građani su se organizirali te su angažirani na kraju od Grada
Kastva stručnjaci koji nisu samo inženjeri šuma i šumarstva, već su to ljudi koji su specijalizirani za
urbano šumarstvo. Nažalost, obje studije su pokazale da su većina tih stabala u dobrom stanju i da su
se mogla sanirati i liječiti. Kroz jednu od tih studija i kroz financijsku isplativost prikazano je kako je
isplativije stabla liječiti i sanirati. Također, mora se reći da stabla kestena koja su bila bolesna u
Kastvu, a bolesna su i na Šetalištu, njihova bolest nastaje zbog mehaničkog oštećenja kao i zbog
pogrešnog načina i vremena orezivanja te se onda nasele nametnici, gljivice i razne bolesti. Međutim,
stabla su u Kastvu posječena jer se EU projekt mora provest inače se vraćaju sredstva. Predlažem
stoga da se prije nego što se taj projekt kandidira na EU sredstva provede stručna analiza, kako ne
bismo došli u poziciju da grad mora vraćati novce ili da građani moraju spavati na šetalištu. "Surfala"
sam barem dvije tvrtke koje se bave time i mislim da je to dobar put. Dakle, sječa i zamjena da, ali
tek nakon stručne analize da vidimo kroz stabla se moraju zamijeniti, koja sanirati, a koja ozdraviti.“
2. Drugo pitanja također upućuje gradonačelniku Renatu Krulčiću (citirano):
"Na osnovi kojih parametara i troškova su tražene ponude za rekonstrukciju Parka istarskih
velikana, izgradnju kafića i WC-a te na osnovu čega je projekt poskupio za trećinu svoje prvotno
planirane vrijednosti?
Obrazloženje:
Naime, nejasne su okolnosti rekonstrukcija parka te izgradnju kafića i WC-a. Slažem se da je
javni WC prijeko potreban gradu, međutim, načelno ću reći kako je u godini pandemije bilo i važnih
stvari od rekonstrukcije parka i kafića. Primjerice, poticanje poduzetništva, ustanova, organizacija
civilnog društva na prilagodbu novim okolnostima pandemije i na stvaranje dodane vrijednosti za
grad kroz zapošljavanje, sadržaje i usluge. Dalje, taj projekt nije bio ni na kakvoj javnoj raspravi.
Projekti naravno nisu opći akt, s time da se u općim aktima ne vide detalji, pa ukazujem na Zakon o
pravu na pristup informacijama i na kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji kaže da na
savjetovanja trebaju ići onda kada se neposredno ostvaruju potrebe. Znači, oni projekti kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana i druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i
pravnih osoba na njihovom području, Točnije, području njihove djelatnosti, uređenja naselja i
stanovanja, prostornog planiranja, komunalne djelatnosti i druge javne službe zaštite okoliša i drugo.
To znači da je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću potrebno i poželjno, pa sam stoga o
tome uputila predstavku povjereniku za informiranje. Treće, po saznanju o postojanju ovog projekta
zatražila sam od gospodina Klimana opis projekta, plan i troškovnik, a što mi je predano krajem
siječnja. Međutim, predan mi je troškovnik sa stavkama bez ijednog upisanog iznosa (0000). Nadalje,
krajem prošle godine izglasali smo Proračun u kojem je stajalo vrijednost projekta oko 3.000.000,00
kn, da bi se danas popeo na ukupno skoro 4.000.000,00 kn. Pitam se kako, te zbog čega sam ja dobila
prazan troškovnik i kako je moguće da projekt skače gore za trećinu svoje prvotno planirane
vrijednosti? Na kraju moram reći i to da je gospodin Belić zatvorio kafić sa 31.12.2020. godine, iako je
mogao slobodno raditi još tri mjeseca i ostvarivati dodanu vrijednost za sebe, radnike i za grad."
3. Treće pitanje upućuje za gđu. Vlastu Nekić, direktoricu tvrtke Pazin d.o.o. za što moli
pismeni odgovor (citirano):
„Zbog čega je kasnio servis vatrogasnih aparata u 2021. godini i u kojem ćete roku ispuniti
zakonske obaveze javne objave relevantnih informacija o radu tvrtke Pazin d.o.o.? Naime, kad sam
usporedila informacije koje se nalaze na web stranici i ono što Zakon o pravu na pristup
informacijama traži tu se vide brojni propusti.
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Obrazloženje:
Od građana sam dobila dojavu kako je 28. veljače ove godine istekao periodični pregled dijelu
vatrogasnih aparata u stambenim zgradama kojima upravlja gradska tvrtka Pazin d.o.o., što znači da
nije bio zadovoljen Zakonski okvir ispravnosti, odnosno formalno su ti aparati bili nakon 22. 2. 2021.
g. neispravni. Servisiranju i održavanju aparata za novo razdoblje pristupilo se tek 15.3.2021., pa me
zanima razlog.
Ujedno sam dobila informaciju da nakon prikupljenih ponuda za servisiranje i održavanje
vatrogasnih aparata 11.3.2021. nije izabrana najpovoljnija ponuda te sam u tom smislu i poslala upit
za preslikama upita za ponude te preslike pristiglih ponuda.
Također sam dobila informaciju o mogućem postojanju sukoba interesa tijekom prošlog
razdoblja (nabave vatrogasnih aparata i članstva u Nadzornom odboru tvrtke), kao i o moguće
povlaštenim informacijama vezanih za ponude te sam poslala zahtjev za preslikama relevantnih
računa, kao i zapisnika sjednica Nadzornog odbora koji bi trebali biti na web stranicama. Odgovoreno
mi je da ću odgovor dobiti u zakonskom roku, što je u redu, ali napominjem da tvrtka krši Zakon o
pravu na pristup informacijama jer ne objavljuje zakonom propisane informacije na svojim web
stanicama, te sam u tom smislu uputila predstavku Povjereniku za informiranje.“
- pitanje proslijeđeno tvrtki PAZIN d.o.o.
Renato Krulčić dajući odgovore najprije navodi kako će za treće pitanje putem gradskih službi
zatražiti od trgovačkog društva Pazin d.o.o. odgovore, koji će se dostaviti vijećnici nakon što ih
zaprime.
Što se tiče prvog pitanja i angažiranja stručnjaka iz područja šumarstva odnosno urbanog
šumarstva (Suzana Jašić), navodi kako se već dugo najavljivala izrada projektne dokumentacije za
izgradnju novog autobusnog kolodvora. U razgovoru s predstavnicima Ministarstva prometa rekli su
da cijeli autobusni kolodvor treba sagledavati kroz širu sliku i da je moguće, uz izgradnju autobusnog
kolodvora, napraviti i svu popratnu infrastrukturu koja bi bila u službi novog autobusnog kolodvora. U
tom kontekstu razmatralo se i prometno uređenje koje uključuje dva kružna toka, kao novi ulaz i izlaz
u autobusni kolodvor, te sam autobusni kolodvor kao zgrada sa popratnim sadržajima, parkirališni
prostor uz autobusni kolodvor, a jedan od projekata je doista bio i uređenje šetališta na ovom
području. Pojašnjava kako su krajobrazni arhitekti, koji su se bavili tim projektom, zajedno sa
stručnim osobama u gradu Pazinu obišli nekoliko puta drvored, sagledavali njegovo stanje i doista
postoje drva koja je potrebno zamijeniti, odnosno izvršiti sanitarnu sječu.
Što se tiče prijedloga po pitanju stabala, navodi kako se prijedlog prihvaća te će se još jednom
razmotriti cijelu situaciju oko zamjene stabala u drvoredu. Dalje podsjeća na dva bitna segmenta
koja su možda sad još bitnija. Jedan je odluka Grada odnosno pristupanje Grada Europskoj udruzi
koja ne koristi pesticide i herbicide u gospodarenju javnim površinama. U tom kontekstu, za stabla
kestena, za koje se koristi dosta pesticida za njihovo držanje na životu zbog nametnika, vidjeti će se
da li postoji jeftinija kvalitetnija i bolja solucija od zamjene tih drva. Dalje navodi kako su ostala drva
platane koja u biti narušavaju vizuru pa i sigurnost samog šetališta s obzirom da imaju vrlo visoke
korijene te uništavaju trotoar i prometnicu na tom dijelu.
Zaključno po prvom pitanju navodi kako će se sagledati mogućnost da se neka stabla spasi
koja se mogu spasiti te podsjeća kako je ipak život urbanih stabla nešto drukčiji nego život stabala u
prirodi i da imaju vjerojatno puno kraći vijek. Naglašava i kako je sigurnost vrlo bitna s obzirom da je
drvored u blizini bolnice, osnovne i srednje škole te vrtića. U tom kontekstu spominje i havariju
odnosno nesreću koja se je desila pred malo više od godinu dana u Parku istarskih velikana kada je
naoko zdravo stablo palo u centru grada i skoro imalo tragične posljedice za jedno dijete. Kao roditelj,
a vjerojatno i nitko drugi, ne bi to želio doživjeti. Stoga, ponavlja, kao će se napravit analiza te će se
na temelju stručne kvalitetne analize odlučiti o daljnjem postupanju.
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Kao bitno za cijeli projekt ističe da je on zbog COVID situacije na čekanju iz razloga što su
sredstva koja su bila planirana u Ministarstvu prometa, infrastrukture i mora, namijenjena za
prometnu infrastrukturu preusmjerena upravo u gospodarstvo i mogućnost očuvanja radnih mjesta,
tako da se taj natječaj očekuje u novom Europskom programu, odnosno u programskom razdoblju
2020. - 2027.
Po pitanju Parka istarskih velikana (Suzana Jašić) odgovara kako je troškovnik bez cijena jer
su cijene koje su se koristile u gradskoj upravi bile vjerojatnosti troškova. Nada se da je predočen i
troškovnik s cijenama kod gospodina Klimana, a koji govorio o tome da je vrijednost radova u Parku
1,9 milijuna kuna, što je onako kao je to išlo u Proračun Grada Pazina. Dalje navodi kako konačnu
cijenu definira javni poziv na natječaj, a na koncu je odabrana najpovoljnija odnosno najniža ponuda
od 2,3 milijuna kuna plus PDV, za što sutra stupa na snagu pravovaljanost odluke o odabiru. Ostale
ponude su išle preko 3 milijuna kuna plus PDV.
Nvodi kako je građevinski sektor dosta u zadnje vrijeme podignuo cijene, što je rezultiralo
takvim značajnijim odstupanjem od planiranih sredstava. Što se tiče samog parka, pojašnjava kako je
on komuniciran cijelo vrijeme i bio sastavni dio Programa rada te se zbog toga išlo i u realizaciju
naprosto jer se to građanima obećalo. Osvrće se i na vlasnika 50 - godišnjeg objekta, odnosno
korisnika objekta. Navodi kako je objekt doista zatvorio 31.12.2020. g., ali na svoju inicijativu. Za
sastanke i razgovor sa gospodinom Belićem postoje promemorije, na kojima se uvijek govorilo o
tome da će se najranije u ožujku 2021. g. provoditi postupak nabave i da će on, ako bude potrebno, u
ožujku biti obaviješten o tome u kojem trenutku mora prestati s radom na tom području. Stoga,
ponavlja, kako je zatvaranje 31.12.2020. g. bila samoinicijativa i samovolja vlasnika, ničim uvjetovana
od strane Grada Pazina ili gradskih službi Grada Pazina.
S obzirom da nema daljnjih pitanja, predsjednik Vijeća zaključuje točku dnevnog reda.
- Prilog: 2.

Ad – 3.
Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2020.
godinu obrazlaže Zdenka Turkalj- Čohilj (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako je OŠ Vladimira Nazora Pazin 2020. godine poslovala pozitivno te je ostvarila
prihode za 3 % veće u odnosu od planiranih u 2020. g, odnosno za iznos od 35.379,00 kn. Pojašnjava
kako je od prethodne godine Škola imala višak prihoda od 900.513,00 kn te se taj iznos prenosi.
Ukupno, u ovo razdoblje prenosi se višak prihoda od 935.892,00 kn. Dalje navodi kao je ovakav veliki
prihod iz razloga što se po tri razna projekta dobilo unaprijed sredstva, a koja su na raspolaganju još
sljedeće dvije godine. S druge strane, od nefinancijske imovine najveći dio sredstava uložen je u
sredstva za nabavu udžbenika. Pojašnjava kako su to sredstva koja samo idu preko računa te su
kupljeni udžbenici za sve učenike u iznosu od 585.175,00 kn. Ulagalo se i u rekonstrukcija krovišta
područne škole Motovun u iznosu od 541.617,00 kn. Zatim, jedan od većih iznosa bila je kuhinjska
oprema u iznosu od 295.107,00 kn, koji je osiguran putem projekta zajedno sa LAGUROM za
povećanje potrošnje ribe u školama. Kupljena su i računala sredstvima Ministarstva koja su dobivena.
Za kupnju laptopa i stolnih računala informatičke učionice utrošeno je 217.783,00 kn. Prikazani su još
troškovi namještaja i uredske oprema, opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje, sportska oprema,
glazbena oprema, knjige za školsku knjižnicu. Uređen je i prilazni put prema matičnoj školi u Pazinu u
vrijednosti od 128.000,00 kn te je izvršena prva zamjena prozora u prizemlju razredne nastave u
matičnoj školi Pazin, što dovodi do cjelokupnog iznosa od 2.150.000,00 kn.
Zaključuje kako je veseli da je poslovanje pozitivno te se nada da će se ova sredstva koja su
sada ostala višak uspjeti uložiti u stanove i u opremu, odnosno za ono za što su zapravo namijenjena.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. ožujka 2021. razmatrao je Godišnji izvještaj o
financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2020. godinu, te predlaže Vijeću da
istog prihvati.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
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S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Godišnji izvještaj o
financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2020. godinu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin za 2020. godinu, u tekstu KLASA: 400-02/19-01/01, URBROJ: 2163/01-10-01-21-01 od 9. veljače
2021. godine.
- Prilog: 3.
Ad -4.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvješću o radu i Izvješću o ostvarenim prihodima i
rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2020. godine.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. ožujka 2021. razmatrao je Izvješće o radu i
Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od
1.1. do 31.12.2020. godine, te predlaže Vijeću da istog prihvati.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvješće o radu i Izvješće
o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do
31.12.2020. godine.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Pazin za razdoblje od 01.01. do
31.12.2020. godine u tekstu Br: 48-I/2021 od 5.2.2021. godine i Izvješće o ostvarenim prihodima i
rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2020. godine u
tekstu Br: 57-III/2021 od 23.2.2021. godine.
- Prilog: 4.
Ad – 5.

Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2020. godine obrazlaže Mirjana Galant (po tekstu koji se nalazi u prilogu
zapisnika).
Navodi kako je epidemiološka situacija sa COVID-19 onemogućila provedbu planiranih
aktivnosti iz Programa rada koje se tiču obilježavanja značajnih datuma. Uspio se ipak obilježiti
nacionalni Dan borbe protiv nasilja nad ženama, ali na malo drukčiji način i to u suradnji sa
Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Istarske županije putem online konferencije na kojoj su
prisustvovale predstavnica gradskih povjerenstava, sigurne kuće Istra i svih ustanova koje se bave
pitanjem žena. Što se ostalih aktivnosti tiče, s velikim zadovoljstvom ističe kao su krenuli korak
naprijed u realizaciji rodno osjetljivog Proračuna, a po kojem pitanju je održan sastanak s
gradonačelnikom te pročelnicama gospođom Nevijom Srdoč i gospođom Majom Stranić Grah. Na
tom sastanku donijete su smjernice, odnosno strategiju rada koja se odnosi na uvođenje rodno
osjetljivog proračuna. Strategija uključuje i suradnju sa znanstvenim ustanovama te civilnim
društvom kojim će biti potrebni radi utvrđivanja stanja i potreba na terenu.
Dalje navodi kako je gradonačelnik na tom sastanku rekao da je rodno osjetljiv Proračun
logična nadogradnja projekta „Pazi(n), proračun!“, jer će se na taj način povećati sudjelovanje
građana u samom kreiranju Proračuna, a time i njegova transparentnost. Pazin je s projektom
„Pazi(n), proračun!, kao drukčijim načinom kreiranja proračuna, bio je prvi u Republici Hrvatskoj, a
prema saznanjima, biti će prvi u uvođenju rodno osjetljivog Proračuna.
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Na kraju obrazlaganja navodi kako je u svibnju prošle godine na Radio Istri bila emitirana
emisija "Život žene" u kojoj je rečeno kako je pazinsko Povjerenstvo najaktivnije u Istarskoj županiji,
što je svakako pohvala i svojevrsno priznanje za rad. Zaključuje kako je kraj mandata Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Grada Pazina te se u ime cijelog Povjerenstva zahvaljuje svim vijećnicama i
vijećnicima na sugestijama i na pruženoj podršci.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 17. ožujka 2021. razmatrao je Izvještaj o radu
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.
godine, te predlaže Vijeću da istog prihvati.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Suzana Jašić podsjeća kako je pred par godina izrađivala Strategiju razvoja sporta i rekreacije,
a u kojoj je izradi koristila metodologiju "gender budgeting", odnosno, sagledano je kako se troše
sredstva na muškarce, žene pa i najmlađe. Na temelju toga kada se radi analiza može se vidjeti tko
profitira od tih sredstava. U tom trenutku bilo jasno da je najviše sredstava iz sporta i rekreacije tada
bilo namijenjeno odraslim zdravim muškarcima.
S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu te
daje na glasovanje Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine u tekstu KLASA: 550-01/20-01/15, URBROJ: 2163/01-0505-21-35 od 17. veljače 2021. godine.
- Prilog: 6.
Ad – 6.
Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2020. godini obrazlaže Elvis Kliman (po
tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako je Izvješće o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2020. godini napravljen
sukladno odredbama donesenog Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina od 2017. - 2022.
godine. Izvještaj se bazira na dva temeljna cilja. Prvi "Cilj 1" je unaprijediti sustav gospodarenja
komunalnim otpadom i biorazgradivim otpadom te "Cilj 2" unaprijediti sustav gospodarenja otpadom
posebnim kategorijama otpada. U tom "Cilju 1" počinje se s "ciljem 1.1", a to je smanjiti ukupnu
količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5 %. U tom dijelu navodi kako je vidljivo iz priloženih
podataka i priložene tablice, da se daleko premašilo taj cilj i sad se može govoriti o smanjenju od
69,07 %. Isto tako, kada se taj proizvedeni komunalni otpad umanji za selektirani otpad, koji se
posebno prikupio, dolazi se opet do količine od preko 70 % smanjenja u odnosu na referentnu 2015.
godinu. Dalje navodi kako je "Cilj 1.2" odvojeno prikupiti 60 % mase predanog komunalnog otpada
prvenstveno papira, stakla, plastike, metala i biootpada. Osvrće se na tablicu 3 Izvješća, koja naizgled
na prvi pogled izgledati dosta loše jer se nije prikupilo 60% biootpada, nego po tim pokazateljima
kojima se raspolaže je to 23 %. No, dalje pojašnjava kako je taj „Cilj 1.3.“ potrebno sagledat s aspekta
problema Istarske županije i Primorsko-goranske županije. Problem cilja je zapravo prikazati kako se
odvojeno prikupiti 40 % mase proizvedenog otpada koji je sastavni dio komunalnog otpada. Radi se
o tome da biootpad čini učešće od 37 % u komunalnom otpadu. Problem je što se za sada ima
podatke samo za biootpad prikupljen s javnih površina, vrtova, parkova i otpada s tržnice, za što je
evidentirano 63 tone. Kada bi se uzelo taj izračun od 37 %, koji je u miješanom komunalnom otpadu,
te njemu pridodali onaj prijašnji od 23 % , što se, kako je rečeno odvojeno prikupi i postoje podaci
(prateći listovi), dolazi se do 82,03 %, čime se je iznad predviđenih 60 %.
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Dalje se osvrće na „Cilj 1.4.“ (odložiti na odlagalištu manje od 5 % mase proizvedenog
komunalnog otpada). Cilj je ispunjen jer je odlagalište zatvoreno, kako je to navedeno pod točkama t
1.4.1 i točkama 1.4.2. Izvješća.
Sljedeće se osvrće na ciljeve unapređenja sustava gospodarenja posebnim kategorijama
otpada, gdje je prvi cilj odvojeno prikupiti 75 % mase proizvedenog građevinskog otpada. Navodi
kako su izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja stvorene pretpostavke za projektiranje
plohe za taj građevinski otpad te su rezervirana i sredstva u Proračunu za poduzimanje prvih par
koraka.
Za „Cilj 2. 2.“ odnosno „Cilj 3.“ (unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom i
unaprijed sustav gospodarenje ostalim posebnim kategorijama) navodi kako se odvojeno prikuplja
papirnata, kartonska, plastična, staklena i metala ambalaža. Navodi i kako je još u srpnju 2018. g.
potpisan ugovor između Grada Pazina i Fonda za zaštitu okoliša i energetike za nabavku spremnika za
odvojeno prikupljanje otpada, procijenjene vrijednosti od 935.000,00 kn te je upravo danas izvršena
primopredaja zadnjih 1700 kanti te uskoro slijedi podjela ukupno 3400 kanti za odvojeno prikupljanje
plastike, papira i kartona u ruralnim dijelovima.
Dalje se referira na „zelene otoke“ kojih je na području Grada Pazina postavljeno na 138
lokacija. Putem istih prikupljeno je 120 tona otpada, što će podjelom spomenutih kanti za
individualno prikupljanje plastike i papira biti smanjeno.
Osvrće se i na podatke o prikupljenom razvrstanom otpadu te navodi kako je putem
mobilnog reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta Jelenčići, zajedno s otpadom prikupljenom putem
„zelenih otoka“ prikupljeno 310 tona različitog selektiranog otpada, što je značajni pomak u odnosu
na prijašnju godinu.
Po pitanju nadzora i mjera za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada navodi kao je na
stranicama grada dostupan obrazac za prijavu divljih odlagališta putem platforme na državnoj razini
ELLO. Isto tako, značajno smatra spomenuti kako je tu učinkovita i efikasna komunalna služba
odnosno komunalni redar te praktički na gradskom području nema zabilježene onečišćene lokacije s
nepropisno odbačenim otpadom. U tom dijelu ističe kako je tu problematika s trgovačkim društvom
na lokaciji Dubravica Natural Recycling Company, za što je dosta govoreno na Vijeću pa neće
ponavljati. Informacije radi, ipak navodi kako je provedeno niz aktivnosti.
Zaključuje kako slijedi podjela spomenutih 3400 individualnih spremnika za prikupljanje
plastike te papira i kartona kontejnera. Po pitanju unapređenja sustava održavati će se edukacije, a
pružatelj usluge u ovoj godini kreće u nabavu jednog komunalnog vozila ukupne vrijednosti od
1.400.000,00 kn, od čega iz fonda EU biti plaćeno 1.113.000,00 kn. Isto tako, u sklopu te nabave
provoditi će se edukacija o važnosti odvajanja otpada gdje su u planu tri izobrazno - informativne
aktivnosti. Prva pod nazivom " Od piruna, do poja", druga "Popravi me" i treća "Oživili me".
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 16. ožujka
2021. razmatrao je Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2020. godini, te predlaže
Vijeću da istog prihvati.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Suzana Jašić za Izvještaj navodi kako je u redu na toj jednoj površinsko razini. Kante su super,
izobrazbe i tako dalje, no smatra kako Izvještaj treba još dublje pokazat smislenost sustava. Ističe
uvijek ono vječito pitanje, što se čini s prikupljenim razvrstanim otpadom? Prisjeća se sjednice Vijeća
prije dvije godine na kojoj je bio g. Šipraka koji je rekao da se dio tog razvrstanog otpada ponovo šalje
na Kaštijun zato što je skupo, odnosno plaća se tvrtki da odveze razvrstan otpad. Stroga je zanima što
se tu promijenilo, odnosno, da li da li se razvrstani otpad ponovo skupi u miješani otpad i da li se
plaća tvrtki da ga ona odveze ili se, ono što je bila intencija zakona, on ipak prodaje barem dijelom.
Osvrće se i na dio Izvješća o kompostiranju. Navodi kako nije stekla dojam da je to nešto rašireno.
Mišljenja je kako to rade možda neka domaćinstva i kuće koje imaju uvjete, tako da je u princip to
područje koje ima još puno elemenata da se razvije i da se strateški osmisli.
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Elvis Kliman Zahvaljuje na svaku sugestiju te navodi kao će se nastojati produbiti Izvješće.
Kada se govori o selektivno prikupljenom otpadu, odgovara kako on ne može ići na Kaštijun.
Prikazano je u tablici da je on posebno prikupljen i posebno se zbrinjava. Nažalost, navodi kako ga se
ne može prodati. Prodaje se papir, a za većinu ostalog otpada treba platiti preuzimanje, što također
ulazi u cijenu usluge. No, ponavlja, kako nema govora da selektirani otpad ide na Kaštijun. Što se tiče
kompostiranja, navodi kako je napravljen pomak te je Usluga podijelila dosta kompostera i dalje se to
namjerava činiti.
S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu te
daje na glasovanje Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2020. godini.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom “SUZDRŽANIM“ donosi
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2020. godini u tekstu kako ga
je donio Gradonačelnik Grada Pazina KLASA: 351-04/21-01/04, URBROJ: 2163/01-01-01-21-3 od 5.
ožujka 2021. godine.
- Prilog: 7.
Ad – 7.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu obrazlaže
Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako je Proračun Grada Pazina bio usvojen na sjednici Gradskog vijeća u prosincu
2019. godine. Tijekom 2020. godine bile su dvije izmjene, u travnju i u prosincu te je donijeta i Odluka
o preraspodjeli sredstva 31. prosinaca 2020. godine. Sama 2020. godina bila je dosta izazovna s
obzirom da je obilježena epidemijom koronavirusa, što se odrazilo na prihodovnoj i na rashodovnu
strani Proračuna. U tom kontekstu, navodi kako su kroz godinu donijete razne odluke od strane
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, koje su utjecale na gospodarstvo i općenito na situaciju u
Republici Hrvatskoj pa tako i na gradski Proračun. Na razini Grada Pazina gradonačelnik je dopisom
od 11. ožujka 2020. godine naložio svim odjelima gradske uprave, dakle kada je krenula epidemija, i
svim proračunskim korisnicima te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada da se počinju provoditi
mjere štednje s obzirom da se nije znalo na koji način će epidemija utjecati na poslovanje. Dalje
navodi kako je tim dopisom naloženo i da se obustavi preuzimanje svih novih obaveza, također
tijekom godine donijeto je niz mjera kako bi se pomoglo gospodarskom sektoru na području Grada
Pazina s ciljem da se zadrže radna mjesta i kako bi im se pomoglo pri rješavanju problema sa
nelikvidnost. Ta negativna situacija utjecala je i na gradski Proračun, prvenstveno na prihode, pa su
tako porezni prihodi Grada Pazina u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu, manji za 11,78 %, što je
relativno zadovoljavajuće s obzirom da se očekivao puno veći pad. Dalje navodi kako se je za
smanjenu likvidnost Proračuna koristilo beskamatne zajmove Ministarstva financija u iznosu od 2,7
milijuna kuna, od čega je 300 - tinjak tisuća kuna vraćeno do kraja 2020. godine, a u 2021. godini
mora se vratiti još 2,4 milijuna kuna, što je planirano i u Proračunu.
Za prihodovnu stranu Proračuna ističe da je u 2020. godini veći dio prihoda ostvaren iz
tekućih i kapitalnih pomoći, odnosno iz vanjskih izvora financiranja i iz drugih proračuna. Dalje
pojašnjava kako je veće ostvarenje Proračuna u odnosu na prošlu, 2019. godinu , iz razloga što su
sukladno naputku Ministarstva financija prvi put kroz Proračun prošle i plaće djelatnicima osnovne
škole, što je nekih 23 milijuna kuna više ostvarenja. Bez obzira na sve prethodno spomenuto, navodi
kako je u 2020. godini ostvaren konsolidirani višak u iznosu od 6.140.288,00 kn te je onaj minus koji
se već godinama prenaša napokon velikim dijelom pokriven tako da konsolidirano ostane za dalje
podmiriti 1,4 milijuna kuna tog prenesenog manjka. U brojkama, u 2020. godini prihodi su iznosili
102, 8 milijuna kuna, dok su rashodi bili 110,9 milijuna kuna, što dovodi do spomenutih 6,1 , milijuna
kuna suficita te se 1,4 milijuna prenaša za pokriti u sljedećem periodu.
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Dalje navodi kako su u materijalima detaljnije prikazane aktivnosti i programi po upravnim
odjelima i proračunskim korisnicima.
Zaključno se osvrće na graf kretanja poreznih prihoda koji su uvijek zanimljivi i važni za
pratiti. Navodi kako su kroz godine porezni prihodi Grada Pazina rasli, a čak zadnje tri godine po višim
stopama nego prije toga. Nažalost, u 2020. godini desila se pandemija pa su ti prihodi ponovno pali,
no nada se kako će u 2021. ipak nešto malo porasti i da će se situacija odvijati na bolje, na što
ukazuju i prva dva mjeseca u 2021. godini koji su na razini prva dva mjeseca 2020. godine prije
početka pandemije.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 16. ožujka 2021. razmatrao je prijedlog
Godišnjeg izvještaja 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 prijedlog Godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANM“ donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu
- Prilog: 7.
Ad – 8.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću manjka u Proračunu Grada Pazina za 2020.
godinu obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako se ova Odluka odnosi samo na Grad Pazin nekonsolidirano kao što je bio
godišnji izvještaj u prethodnoj točki. Pojašnjava kako se prema Pravilniku o proračunskom
računovodstvu i računskom planu mora utvrditi rezultat poslovanja i donijeti odluku na koji način će
se taj rezultat sljedeće godine koristiti. Za 2020. godinu Grad Pazin je ostvario suficit odnosno višak
prihoda i primitaka od 5,7 milijuna kuna. Iz prethodnih razdoblja prenaša se deficit od 9,6 milijuna
kuna kn te ostaje za pokrit 3,8 u narednom periodu, što se sukladno Zakonu o proračunu mora pokriti
u periodu od maksimalno tri godine. Zaključuje kao se u Odluci također obrazlaže na koji način će se
to učiniti te je prikazano kroz projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu, prvenstveno se taj manjak
planira pokriti prihodima od prodaje nefinancijske imovine odnosno od prodaje zemljišta.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. ožujka 2021. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 16. ožujka 2021. godine razmatrali su prijedlog Odluke o raspodjeli
rezultata i pokriću manjka u Proračunu Grada Pazina za 2020. godinu, te predlažu Vijeću da istu
prihvati u predloženom tekstu.
U 18:00 sati predsjednik Vijeća utvrđuje da se u rad sjednice Vijeća uključio vijećnik Valter
Milohanić, konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika te otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
raspodjeli rezultata i pokriću manjka u Proračunu Grada Pazina za 2020. godinu u predloženom
tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata i pokriću manjka u
Proračunu Grada Pazina za 2020. godinu
- Prilog: 8.
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Ad – 9.
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se nalazi u
prilogu zapisnika).
Navodi kako su odstupanja minimalna te je Program gradnje ostvaren 99,87%, a Program
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 99,52%. Do tih odstupanja došlo je iz
razloga što su se konačni iznosi okončanih situacija nešto malo razlikovali od onih koji su simulirani u
tim situacijama.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 16. ožujka
2021. razmatrao je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu, te predlaže Vijeću da istog
prihvati.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvješće o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za
Grad Pazin za 2020. godinu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu
- Prilog: 9.
Ad – 10.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 16. ožujka
2021. razmatrao je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati.
Suzana Jašić Navodi kako će biti vrlo kratka jer će se kasnije očitovati po drugoj točki. Oko
održavanja komunalne infrastrukture mišljenja je kako ovo Izvješće nije do kraja transparentno.
Naime, za preuzete nerazvrstane ceste navodi kako su dobivena sredstva Županijske uprave za ceste
u iznosu od 4.000.000,00 kn, kojima bi se trebalo održavati upravo te ceste. Stoga smatra kako bi u
izvještaju možda trebalo pokazat je li tome tako, odnosno koliko se troši na održavanje pojedinih
cesta preuzetih nerazvrstanih i ostalih nerazvrstanih. Zaključuje kako će kasnije više reći o planu
odnosno izmjenama planova.
Evis Kliman Odgovara kako se govori o dionici od 76 km preuzetih cesta i nekih 170 km ostalih
cesta. Sve zajedno podijeljeno je na nekih 260 do 270 dionica. Dalje navodi kako je ta primjedba već
upućena na Odboru te se razmišljalo i već se razmatra kako bi se to prikazalo po dionicama. Potrudit
će se to napraviti i radi evidencije nadležnog odjela Grada, tako sve ostale jedinice rade. Sada se to
tretira kao jedan komad pa kada se, primjerice, sječe raslinje, nasipava ili uklanja snijeg ne vodi se
računa o tim dionica.
Međutim, pojašnjava kako se sve to može vidjeti bez problema jer postoji građevinska knjiga i
dnevnici iz kojih se bez problema može vidjeti za svaki dan lokacija i što se gdje radilo, a i obračun se
vrši po građevinskoj knjizi. Također, postoje godišnje revizije koje sve to pročešljaju. Dalje navodi i
kako postoji sistem obračuna po građevinskoj knjizi gdje je svaka stavka troškovnika potpuno
razrađena i nacrtana. Zaključuje kako bi volio da bude kako vijećnica Jašić sugerira i potruditi će se to
napraviti, što je u prvom redu izazov.
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S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu te
daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom “SUZDRŽANIM“ donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
- Prilog: 10.
Ad – 11.
Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu obrazlaže Maja Stranić
Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako su sve aktivnosti detaljno obrazložene tako da će istaknuti samo one važnije
stvari. Dotiče se najprije ukupnih prihoda primitaka koji se u prvim izmjenama proračuna sa 134, 5
milijuna kuna kn povećavaju na 150,8 milijuna kuna. Ukupni rashodi i izdaci povećavaju se sa 142,3
milijuna kuna na 151, 8 milijuna kuna te je planirano korištenje viškova od 1.043.000,00 kn.
Dalje obrazlaže prijedloge povećanja i smanjenja po upravnim odjelima. Zaključno, prvim
izmjenama Proračuna predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 16, 2 milijuna kuna ili 12 %, te
rashoda izdataka za 9, 5 milijuna kuna odnosno 6,72 %. Na temelju navedenog, prihodi i primici
iznosili bi 150, 8 milijuna kuna, a rashodi i izdaci 150, 8, te se planira na korištenje viškova od 1,43
milijuna kuna kako bi se uravnotežili prihodi i rashodi. Pojašnjava kako se ovo povećanje prihoda od
16,2 milijuna kuna najvećim dijelom odnosi na prihod od prodaje nefinancijske imovine koja je već
realizirana. Radi se o prodaji zemljišta na Lešću u iznosu od 10, 6 milijuna kuna što je uplaćeno već u
prvom mjesecu te se jedan dio tih prihoda odnosi na projekt Šapadići u iznosu od 2,6 milijuna kuna.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 16. ožujka 2021. razmatrao je prijedlog
Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u
predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) izmjena
Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
PRVE (I.) IZMJENE PRORAČUNA
Grada Pazina za 2021. godinu
- Prilog: 11.
Ad – 12.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Prvih (I.) izmjena 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 17. ožujka 2021. razmatrao je prijedlog Prvih (I.)
izmjena 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 15. ožujka 2021. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena
Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2021. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u
predloženom tekstu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje pojedinačno na glasovanje prijedlog
Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u području: a) kulture, b)
socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta u predloženom tekstu.
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Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
a) Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u kulturi za 2021. godinu
b) Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj zaštiti i zdravstvu za
2021. godinu
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANM“ donosi
c) Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2021. godinu
- Prilog: 12.
Ad – 13.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Prvih (I.) izmjena Programa građenja
komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 16. ožujka
2021. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu, te predlaže Vijeću da istog
prihvati u predloženom tekstu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) izmjena
Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za
2021. godinu u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 11 glasova „ZA“ , 2 glasa „SUZDRŽANA“ i 1 glasom
„PROTIV“ donosi
PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture i građevina
za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu
- Prilog: 13.
Ad – 14.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Prvih (I.) izmjena Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 16. ožujka
2021. razmatrao je prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2021. godinu, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Suzana Jašić navodi kako je po ovoj temi razgovarala i sa brojnim građanima s područja
nerazvrstane ceste Bertoši i Grdosela, kao i sa članovima mjesnih odbora na čijem su području ceste
te im duguje obraćanje po ovoj točki. Smatra kako prethodni Izvještaj pa ni ovaj Program nije do kraja
transparentan. Dalje navodi kako je prema predloženim izmjenama Program težak 8.337.600,00 kn,
gdje je od Županijske uprave za ceste dobiveno 4.300.00,00 kn. Taj bi se dio u skladu s Odlukom
trebao trošiti za održavanje upravo tih cesta: Pazin - Grdoselo, Pazin - Bertoši, Pazin - Trviž - Kašćerga
i sl.
Kao problem ističe što vijećnici, pa i građani koji su u posljednje vrijeme jako zainteresirani za
svoje ceste, ne znaju kako se troše sredstva namijenjena za održavanje.
Zna se da je najveći dio tih cesta odlukom Gradskog vijeća dan na održavanje trgovačkom
društvu Usluga d.o.o., što smatra da je u redu s aspekta zadržavanja novca i davanja posla vlastitoj
tvrtci. Međutim, smatra kako bi trebalo ipak znati tko i kada odlučuje o operativnom planu
održavanja i kamo će se zaista trošiti 8,3 milijuna kuna. Vidljivo je kako je 5,3 milijuna kuna za
održavanje cesta, od čega je 4,3 milijuna od Županijske uprave za ceste, odnosno samo jedan milijun
nije iz tih izvora, koji, pak, ide iz prihoda od komunalne naknade Grada Pazina.
Ističe kako su preuzete nerazvrstane ceste dio bivših županijskih cesta na području Grada
Pazina i njihova dužina 76 km, što znači da bi zapravo tih 4,3 milijuna kuna trebalo ići za njihovo
održavanje. Ostale nerazvrstane ceste imaju dužinu 171 km i za njih je izdvajanje, dakle,
1.080.000,00 kn iz komunalne naknade Grada. Navodi kako je komunalna naknada zadnjih nekoliko
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godina povećana gotovo dva puta, ali su sredstva za održavanje ostalih nerazvrstanih cesta u tom
razdoblju ostale na nekoj razini od 1.000.000,00 kn godišnje. Činjenica je da su ceste doista u
katastrofalnom stanju, o čemu se na Vijeću dosta puta govorilo, primjerice, cesta za Grdoselo na
pojedinim lokacijama ima odrone, a u izrazito lošem stanju su ceste Pazin - Bertoši i Pazin - Kašćerga.
Zaključuje kako je govorila dosta o tim cestama, građani su nezadovoljni te upravo iz
solidarnosti s njima neće glasati za izmjene Plana. Ukazuje ujedno da sve treba biti ipak
transparentnije, zbog čega su ljudi koji žive na područjima koja imaju loše ceste nezadovoljni te bi
zapravo htjeli puno jasnije komuniciranje oko toga što će se i kad napraviti i koliko će se sredstava
utrošiti.
Elvis Kliman odgovara kako valja istaknuti da pored tog Programa održavanja treba gledati i
Program gradnje. Tu za ostale nerazvrstane ceste u Programu gradnje otpada još 2.300.000, 00 kn,
čemu valja pridodati još 125.000,00 kn, što, uz 1.000.000,00 kn iz Programa održavanja daje nekih 4
milijuna kuna. Dalje navodi kako su trenutno sklopljena tri ugovora za nekoliko dionica za asfaltiranje,
a još 4 - 5 dionica čekaju pod tim ugovorima. Konkretno, može se govoriti o svakoj pojedinoj situaciji.
Tako je cesta Pazin - Kašćerga prošle godine u dobrom dijelu sanirana. Također, više puta se govorilo
za cestu Pazin - Rusijani - Bertoši da se neće sanirati još možda mjesec do dva. Razlog je što će po
ugovoru, koji je dan na uvid, dionica od Rusijani do vrha iznad Mečari biti asfaltirana u cijelosti, a
nakon toga će biti cijeli drugi dijelovi dovedena u najmanje stanje koje se zateklo prije izvođenja
radova na Ipsilonu. Ta će cesta biti definitivno prioritet, a u sklopu čega će biti riješena i Zagrebačka
ulica prema Novom Naselju. Što se tiče transparentnosti, ističe kako postoji građevinska knjiga i
građevinski dnevnici te je vrlo lako utvrditi da li se nešto napravilo ili ne.
Renato Krulčić nadovezuje se na odgovor pročelnika Klimana. Navodi koko je Grad Pazin, uz
Pulu jedini grad u Istri koji upravlja županijskim cestama, koje imaju svoje zakonitosti i koje imaju
svoje profile koji su puno veći od profila nerazvrstanih ostalih cesta. Smatra važnim spomenuti kako
se napravilo jako puno prometnica upravo tim županijskim sredstvima, a zdanja je Kašćega. Napravila
se i kompletna dionica kroz Zarečje zajedno s mostom preko potoka. Napravilo se i kompletna
dionica u Trvižu od Ben Shopa do groblja, koja je isto županijska cesta, tu se ujedno u trup ugradilo
kanalizacijski sustav. Također, napravljena je i cijela dionica od Lindara do skretanja za Lindar u
sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava. Konstatira kako je mišljenja da se u biti svake godine na
jedan određeni način oplemene sredstva županijske Uprave za ceste kroz investicije koje se dešavaju
na području Grada Pazina.
Što se tiče ostalih prometnica, navodi kako je dobiven jasan nalog, posebno nakon Odbora,
da izvještaji i građevinske knjige trebaju biti puno transparentnije, i to ne samo zbog ovog pitanja
Odbora, nego zbog usmjerenosti svih politika koju kao gradonačelnik i ova gradska uprava provodi po
pitanju transparentnosti. Želje su da sugrađani u svakom trenutku znaju kako se upravlja njihovim
sredstvima. U Tom kontekstu otvoren je novi portal " Otvoreni Grad Pazin" putem kojeg će građani
moći vidjeti svoje obaveze prema gradu kroz nacionalni identifikacijski sustav, ali i sve ugovore,
račune svih tvrtki s kojim Grad Pazin posluje. Zaključuje kako će se izvještaji ubuduće raditi po
principu da se razdvoje po dionicama, što će svakako biti posao za odjel, ali za to su plaćeni.
Dean Velenderić konstatira kako se više manje sve reklo po ovoj temi te se pročelnik očitovao
o tome što će izvođač radova i investitor radova na Ipsilonu popraviti po dovršetku tih radova.
Međutim, smatra kako nitko nije rekao jednu bitnu informaciju, a to je da je općenito za ovaj dio
obveza za nerazvrstane ceste već godinama jako malo novaca. Osvrće se na gradonačelnikove
navode koji kaže da su se napravile neke ceste u sklopu određenih velikih projekata. Međutim,
smatra kako bi valjalo navesti sve one ceste koje se nisu napravile, kojih je puno više od onih koje su
se napravile. Ovakvim tempom sljedećih 50 godina neće se sanirati sve ceste kojima se upravlja.
Stoga smatra kako se treba naći neki način kako će se u godinama koje dolaze izdvojiti malo više
sredstva za tu namjenu.
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Zaključno navodi kako to nije tema ove točke jer se radi o samo jednoj izmjeni, no želio se
referirati na činjenicu da tu postoji već godinama problem u nedostatku sredstava, kao što postoji
problem nedostatka sredstava u više ovih točaka koje se danas već prošlo, pa i u održavanju
komunalne infrastrukture, gradnji komunalne infrastrukture itd. Određeni projekti su se započeli te
se nada da će se u narednim godinama što više tih cesta uspjeti sanirati.
S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu te
daje na glasovanje prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2021. godinu u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom “SUZDRŽANIM“ donosi
PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu
- Prilog: 14.
Ad – 15.
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin obrazlaže Nevija
Srdoč (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika)
Navodi kako se pred vijećnicima nalazi ponovno rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg
vrtića Olga Ban Pazin, a razlozi donošenja ovog rješenja su zapravo rješenje Ministarstva znanosti
obrazovanja, odnosno Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije koja je u svom pregledu od 15.
prosinca 2020. godine naložila da se ponovno provede postupak objave natječaja za ravnatelja. Dalje
navodi kako je sve u tekstu detaljno obrazloženo, te pojednostavljeno objašnjava kako je natječaj koji
je trebao biti proveden, trebao biti objavljen i u Narodnim novinama, što je zapravo bilo utvrđeno u
izmjenama Zakona o ustanovama. Na taj način se zapravo postupilo te je novi natječaj raspisan iako
ravnateljici nije istekao mandat i objavljen je 3. ožujka 2021. godine.
Zaključuje kako je u materijalima prijedlog za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Olga Ban
Pazin od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, a koje predlaže da se za ravnateljicu za naredni
mandat od četiri godine imenuje Vesnu Rusijan iz Pazina, Narodnog doma 2, dosadašnju ravnateljicu.
Isto svojim zaključkom predlaže Komisija za izbor i imenovanja.
Komisija za izbor i imenovanja na sjednici 18. ožujka 2021. razmatrala je prijedlog Rješenja o
imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, te predlaže Vijeću da isto prihvati s
prijedlogom da se za ravnateljicu Vrtića imenuje Vesna Rusijan, profesorica.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Rješenja o
imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin s prijedlogom da se za ravnateljicu Vrtića
imenuje Vesna Rusijan, profesorica.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin
- Prilog: 15.
Ad – 16.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Pazin obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako je Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe zaključen još 2000. godine,
kojemu je prethodio novi Zakon o vatrogastvu koji je stupio na snagu, čime su postavljeni novi pravni
temelji s kojima se treba uskladiti akte vezane za Javnu vatrogasnu postrojbu Pazin. Dalje navodi kako
su Zakonom izmijenjene odredbe koje se tiču Upravnog vijeća, koje je do sada imalo 9 članova. Od
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sada se naziva Vatrogasno vijeće koje sada ima tri člana, od čega je jedan član predstavnik Vatrogasne
zajednice Istarske županije, jedan član je predstavnik radnika i treći predstavnik Grada Pazina kao
osnivača s najvećim osnivačkim udjelom i njega imenuje gradonačelnik. Sva tri člana imaju jednako
pravo glasa i mandat od pet godina i nemaju pravo na naknadu. Osvrće se i na članak 34. novog Zakona
kojim su izmijenjene odredbe koje uređuju način imenovanja i trajanje mandata zapovjednika javne
vatrogasne postrojbe na način da zapovjednika, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog
zapovjednika, imenuje i razrješava čelnik osnivača s najvećim osnivačkim udjelom na mandat od 5
godina, i to temeljem javnog natječaja, dok zamjenike i pomoćnike zapovjednika imenuje i razrješava
zapovjednik. Dalje navodi kako je tijekom 2019. godine došlo i do izmjena Zakona o ustanovama. Tim
Zakonom se utvrđuje na koji način više osnivača može osnovati javnu ustanovu, što sve mora
sadržavati akt o osnivanju, koje tijelo upravlja ustanovom te tko imenuje predstavnika osnivača tijela
upravljanja ustanovom. Zbog toga je bilo potrebno uskladiti Sporazum s time da je propisano kako se
prethodno mora zatražiti ocjenu suglasnosti akata od tijela državne uprave, u ovom slučaju Hrvatska
vatrogasna zajednica od koje je, pak, dobiveno rješenje 26. veljače 2021. godine kojim je potvrđeno da
je ovaj prijedlog sporazuma u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. ožujka 2021. razmatrao je prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Pazin, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u
predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama Sporazuma
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin
- Prilog: 16.
Ad – 17.
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin
obrazlaže Serđo Šilić (po tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Navodi kako je, pored izmjena Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe, potrebno
donijeti novi Statut kojim se uređuje status, naziv, sjedište djelatnost, područja djelovanja, pečat i
štambilj, zastupanje i predstavljanje, tijela i njihove ovlasti, način odlučivanja o imovini i financijsko
poslovanje. Statutom su također uređena međusobna prava i obaveze, unutarnje ustrojstvo, odredbe
o radnicima, načinu ostvarivanja suradnje sa sindikatom, javnost rada i zaštita tajnosti podataka te
druga pitanja značaja za obavljanje djelatnosti poslovanja javne vatrogasne postrojbe. Statut
utvrđuje i financijsko poslovanje JVP kao proračunskog korisnika Grada Pazina u skladu sa zakonskim
propisima koji uređuje područja Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Zakon o
sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te drugi podzakonski akti.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. ožujka 2021. razmatrao je prijedlog Odluke
o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin, te predlaže Vijeću da
istu prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin u predloženom tekstu.
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Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Javne vatrogasne postrojbe Pazin
- Prilog: 17.
Ad – 18.
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina obrazlaže Elvis Kliman (po tekstu koji se
nalazi u prilogu zapisnika)
Navodi kako se izlaže 272 funkcionalnih cjelina koje su podijeljene uz to na 100 čestica,
sveukupne površine od 87,8 ha predviđenih za zakup. Po pitanju cijena, dalje navodi kako se one
kreću za pašnjak 274,00 kn/ha godišnje pa do najskuplje 469,00 kn/ha godišnje, a maksimalna
površina po sudioniku je 40 ha. Zaključuje kako odluku o izboru donosi Gradsko vijeće na prijedlog
Povjerenstva za zakup, a daje se na prethodno mišljenje Istarskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu
poljoprivrede. Planirani prihod iznosi 38.000,00 kn, od čega 60% otpada na Grad Pazin.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. ožujka 2021. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 16. ožujka 2021. razmatrali su prijedlog Odluke o raspisivanju javnog
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Pazina, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dean Velenderić navodi kako ga zanima sama procedura, odnosno kada će se objaviti
natječaj, koliko će trajati, gdje se ljudi mogu javiti i kad bi to trebalo stupiti na snagu?
Elvis Kliman odgovara kako je Planom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem predviđeno
da se u zakup daje 255 ha, od kojih je sada ovom odlukom obuhvaćeno 87 ha. To je 100 čestica,
odnosno 275 cjelina za koje se već dobilo nekakav inicijalni upis te je mišljenja kako će se za sve
čestice dobiti ponude. Dalje navodi kako se nakon prihvaćanja ove odluke raspisuje natječaj, a o
svemu će odlučivati drugi saziv Vijeća i druga Komisija.
S obzirom da nema daljnjih pitanja ni komentara, predsjednik Vijeća zaključuje raspravu te
daje na glasovanje prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina
- Prilog: 18.
Ad – 19.
Konačni prijedlog Mreže škola na području Središnje Istre obrazlaže Nevija Srdoč (po tekstu
koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Izražava zadovoljstvo što je nakon dugo vremena ovdje s konačnim prijedlogom mreže škola
u središnjoj Istri. Ukratko navodi kako je donošenje mreže školskih ustanova i programa odgoja i
obrazovanja propisano člankom 9. i 10. Zakona o odgoju obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Važno smatra istaknuti da mrežu škola za svoje područje predlažu osnivači. U ovom slučaju osnivači
je Grad Pazin dok se škola prostire na druge jedince lokalne samouprave odnosno općine Pazinštine.
Ministarstvo na temelju prijedloga osnivača, a uz kasnije mišljenje Nacionalnog vijeća za razvoj
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ljudskih potencijala, izrađuje konačni prijedlog, a mreže za područje Republike Hrvatske po tom
prijedlogu donosi Vlada Republike Hrvatske.
Stoga, pojašnjava, nakon što Gradsko vijeće usvoji prijedlog, on se upućuje prema
Ministarstvu odnosno na mišljenje Nacionalnog vijeća.
Dalje navodi kako je današnjem prijedlogu Mreža škola prethodila intenzivna inicijativa koju
je 2019. godine pokrenulo Ministarstvo znanosti obrazovanja suočavajući se zapravo s velikim
nesrazmjerom kada su radili analizu škola i funkcioniranja osnovnih škola na području Republike
Hrvatske. Analiza je pokazala da u RH imamo škole, na kraju krajeva i ovdje u Istri, od 15 učenika koji
isto tako imaju svog ravnatelja tajnika stručne suradnike, pa sve do naše najveće škole u Hrvatskoj od
oko 1300 učenika. Ona je po sadašnjem stanju zapravo na neki način zakinuta jer isto tako ima
gotovo jednak broj stručnih djelatnika i upravljačkih djelatnika, te je puno teže na taj način upravljati
tako velikim brojem učenika. Pored toga, ima još i glazbeni odjel koji je izmjenama Zakona o
umjetničkom obrazovanju pridodan. U tom smislu, zajedno je nadležni gradski odjel u suradnji sa
školom izradio taj konačni prijedlog, koji je Školski odbor prihvatio 9. srpnja 2020. te je sve
raspravljano na koordinaciji gradonačelnika i načelnika općina Pazinštine koja je održana 31. kolovoza
2020. godine i oba tijela su zapravo jednoglasno prihvatila ovaj prijedlog.
Zaključuje kako se prijedlog sastoji u tome da se postojeće Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin podijeli u dvije škole, odnosno ustanove, na način da prva bude Osnovna škola Vladimira
Nazora Pazin i područne škole Cerovlje, Gračišće i Lupoglav te glazbeni odjel, a druga škola Osnovna
škola središnje Istre Pazin sa sjedištem u Trvižu čime ona postaje matična škola i uključuje područnu
školu Karojba, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. Tim prijedlogom zapravo se rješava i veliki
problem organizacije prijevoza učenika na području središnje Istre gdje se sada vozi na 17 linija i
gotovo 2000 km dnevno, što je zapravo vrlo složeno. Osim toga, decentralizirana sredstva koja se
dodjeljuju osnovnom školstvu ostaju osnivaču odnosno Gradu Pazinu.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. ožujka 2021. i Odbor za društvene
djelatnosti na sjednici 17. ožujka 2021. razmatrali su Konačni prijedlog Mreže škola na području
Središnje Istre, te predlažu Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Konačni prijedlog Mreže
škola na području Središnje Istre u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Konačnog prijedloga Mreže škola
na području Središnje Istre
- Prilog: 19.
Ad – 20.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 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 je na Gradskom vijeću u prosincu 2020. godine usvojena Odluka o produljenju
važenja Strategije razvoja do donošenja nove, najkasnije do 31. prosinca 2021. godine. Nakon toga je
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo nadzor nad tom odlukom te su poslali
očitovanje u kojem je navedeno da akt sadrži podatke o gospodarenju otpadom koji nisu usklađeni s
novim činjeničnim stanjem te je dana uputa Gradskom vijeću da se odluka izmjeni i uskladi na
preporučeni način u roku od 15 dana.
Dalje navodi kako nije potpuno razumljiva uputa i što se točno misli s obzirom da se u
spomenutoj Odluci samo produžilo važenje Strategije, a nije se zadiralo u tekst same Strategije i nije
se revidirala. Podaci koji su bili 2015. godine i koji su uneseni u tekst nisu aktualizirani s današnjim
stanjem jer bi u tom slučaju bilo potrebno mijenjati ne samo dio koji se odnosi na gospodarenje
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otpadom, već i puno drugih stvari koji su danas drugačiji od prije 5 - 6 godina. Stoga se predlaže da se
donese Odluka koja će u svom članku imati navedenu rečenicu "produžuje važenje Strategije razvoja
Grada Pazina od 2015. do 2020. godine do donošenja nove najkasnije do 31. prosinca 2021. godine za
one aktivnosti koje nisu provedene do 1. prosinca 2020. godine". Nada se da će se na taj način
zadovoljiti preporuku Ministarstva.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. ožujka 2021. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 16. ožujka 2021. 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.
U 19,45 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnik Marko Breščić, pa predsjednik Vijeća konstatira
da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o
produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja
Grada Pazina od 2015. do 2020. godine.
- Prilog: 20.
Ad – 21.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po prijedlogu Odluke o prodaji suvlasničkog udjela
građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 2714/3 K. O. Poreč.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. ožujka 2021. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 16. ožujka 2021. razmatrali su prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog
udjela građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 2714/3 K. O. Poreč, 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 prodaji
suvlasničkog udjela građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 2714/3 K. O. Poreč u
predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donosi
ODLUKU
o prodaji suvlasničkog udjela građevinskog zemljišta
katastarske oznake k. č. broj 2714/3 K. O. Poreč
- Prilog: 21.
U 19,50 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Marko Breščić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 14 vijećnika.
Ad – 22.
Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije
bolesti COVID-19 za mjesec ožujak 2021. obrazlaže Maja Stranić Grah (po tekstu koji se nalazi u
prilogu zapisnika)
Navodi kako je slična Odluka bila na prethodnom Gradskom vijeću, koja se odnosila na mjere
za veljaču. Situacija je malo bolja, ali su i dalje na snazi ograničenja rada pa se predlaže ovom
Odlukom da se za one poduzetnike kojima je ograničen ili obustavljen rad odgodi plaćanje
komunalne naknade za mjesec ožujak na 12 mjeseci. Također, onim poduzetnicima koji su u gradskim
poslovnim prostorima, kojima je ograničen ili obustavljen rad tijekom mjeseca ožujka, da se oslobode
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plaćanja 50 % zakupnine. Paralelno s time, kao informaciju navodi, kako je donijet zaključak da se
ugostiteljima koji koriste javne površine za ugostiteljske terase oslobodi od plaćanje poreza na
korištenje javnih površina za mjesec ožujak, a za travanj i svibanj porez za korištenje javnih površina
za postavljanje ugostiteljske terase umanjuje se za 50 %.
Odbor za statut, poslovnik i upravu na sjednici 15. ožujka 2021. i Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj na sjednici 16. ožujka 2021. razmatrali su prijedlog Odluke o mjerama pomoći
gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec ožujak 2021., 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
mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 za mjesec
ožujak 2021., u predloženom tekstu.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 13 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donosi
ODLUKU
o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja epidemije bolesti
COVID-19 za mjesec ožujak 2021.
- Prilog: 22.
Ad – 23.
Prijedloge odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina obrazlaže Željko Farkaš (po
tekstu koji se nalazi u prilogu zapisnika).
Komisija za dodjelu nagrada i priznanja Grada Pazina nakon provedenog natječajnog
postupka i pristiglih prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina, vodeći se uvjetima i
kriterijima za dodjelu priznanja propisanim Odlukom o priznanjima i nagradama Grada Pazina, na
svojoj sjednici 3. ožujka 2021. godine, utvrdila je konačni prijedlog i predlaže da se za 2020. godinu
dodjele sljedeće nagrade:
I. PLAKETU GRADA PAZINA
1. UČKI-KONZALTING D.O.O. kao znak priznanja za dugogodišnji rad i izuzetne rezultate trajne
vrijednosti, na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini kojima je pridonijela međunarodnoj promidžbi i
ugledu Grada Pazina.
2. RADIO ISTRI kao znak priznanja za kvalitetan i kontinuiran dugogodišnji rad kroz koji je kao
uspješan i prepoznatljiv medij dao značajan doprinos promidžbi i ugledu Grada Pazina
3. MIRJANU RIMANIĆU, kao znak priznanja za dugogodišnju novinarsku i publicističku
karijeru, a kroz koju je nastojao afirmirati rodni grad Pazin, njegovu bližu okolicu Pazinštinu i svoj
zavičaj Istru
4. GRACIJELI ZOVIĆ, kao znak priznanja za dugogodišnji predani rad u odgoju i obrazovanju,
kulturi, aktivizmu u civilnom društvu i humanizmu na području Grada Pazina
5. DINKU MALIŠI iz Pazina, kao znak priznanja za humanost i solidarnost u darivanju krvi - više
od sto puta, čime je doprinio spašavanju života i promicanju moralnih i društvenih vrijednosti
6.TULIU VALENTI iz Pazina, kao znak priznanja za humanost i solidarnost u darivanju krvi - više
od sto puta, čime je doprinio spašavanju života i promicanju moralnih i društvenih vrijednosti
II. POVELJU GRADA PAZINA
1. DAMIRU ĆUSU iz Pazina, kao znak priznanja za dugogodišnji predani angažman i postignute
rezultate na razvoju i promociji košarke na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini,
kojima je doprinio promociji Grada Pazina, pazinske košarke i košarkaša
2. MARIU ZGRABLIĆU iz Zabrežani, kao znak priznanja za dugogodišnji volonterski rad i
zalaganje na razvoju i napretku MO Zabrežani
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III. ZAHVALNICA GRADA PAZINA
UGOSTITELJSKOM OBRTU „JANO“ PAZIN, vlasnika Florina Belića, za dugogodišnju tradiciju i
doprinos promicanja ugostiteljske struke u užem centru Grada Pazina
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Pazina da razmotri prijedlog Komisije, te da u skladu s
člankom 18. stavkom 1. Odluke o priznanjima i nagradama Grada Pazina, donese odluke o dodjeli
nagrada i priznanja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedloge odluka o
dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina u tekstu kako je to predložila Komisija za priznanja i nagrade.
Od 14 nazočnih vijećnika, Vijeće sa 14 glasova „ZA“ donosi
ODLUKE
o dodjeli Plakete Grada Pazina - UČKI-KONZALTING D.O.O.; RADIO ISTRI; MIRJANU
RIMANIĆU; GRACIJELI ZOVIĆ; DINKU MALIŠI I TULIU VALENTI
ODLUKE
o dodjeli Povelje Grada Pazina - DAMIRU ĆUSU I MARIU ZGRABLIĆU
i
ODLUKU
o dodjeli Zahvalnice Grada Pazina - Ugostiteljskom obrtu “JANO“, u vlasništvu Florijana Belića
- Prilog. 23.
Ad – 24.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2020. godinu. Predsjednik Vijeća navodi kako
su Izvještaj vijećnici dobili uz materijale za sjednicu tako da istoga neće obrazlagati. Budući je kraj
mandata, sa nekoliko se rečenica osvrće na proteklo mandatno razdoblje.
Kao predsjednik Gradskog vijeća zahvaljuje se svim vijećnicama i vijećnicima na predanom
radu u ove četiri godine, na konstruktivnim raspravama o svim prijedlozima koje su podnosili vijećnici
i na prisustvovanju na sjednicama, jer je prosječno od 15 vijećnika sjednicama prisustvovalo skoro 14
vijećnika, što je jako dobro.
Nadalje, zahvaljuje se Gradonačelniku Grada Pazina i gradskoj upravi na koncizno
pripremljenim materijalima za svako Vijeće, čime je pokazana visoka razina kvalitete rada. Zahvaljuje
se i svim ravnateljicama i ravnateljima gradskih ustanova i direktorima poduzeća. Dalje navodi kako
su u četiri godine odrađene 43 sjednice, kroz koje su se susretali s brojnim izazovima, od Kaštijuna,
prikupljanja otpada, Lakote, što je sve na kraju izglasano s velikom većinom glasova. Navodi i kako je
veliki izazov bio COVID- 19 i promjene u radu koje je pandemija donijela.
Nakon obraćanja vijećnicima po ovoj točki, otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje ovu točku dnevnoga reda (Vijeće
ne glasuje po Izvještaju o radu, već isto prima na znanje).
Vijeće donosi
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Pazina primilo je na znanje Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada
Pazina za 2020. godinu KLASA: 021-05/21-01/11, URBROJ: 2163/01-03-01-21-1 od 5. ožujka 2021.
godine.
- Prilog: 24.
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Ad – 25.
Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2020. godine obrazlaže
Renato Krulčić.
Uvodno konstatira kako je u izvještajnom razdoblju bilo puno situacija koje se jednostavno
nisu planirale. Unatoč svemu, navodi kako je kroz rad gradske uprave, rad Vijeća i kroz sudjelovanje
vijećnica i vijećnika u raspravama i donošenja gradskih Proračuna, kao i u donošenju temeljnih akata
za razvitak grada, te nadalje, u upravljanju javnim novcima, stvaranju poslovnog okruženja,
definitivno došlo do rasta. Otvoreno je dosta novih radnih mjesta, novih poslovnih građevina,
izgrađen je poduzetnički inkubator. Donijet je i cijeli set mjera pomoći gospodarstvu za prevladavanje
COVID-a, ali i tijekom ranijih godina, navodi kako je gradska uprava bila vjerni partner poduzetnicima
i obrtnicima na području Grada Pazina.
Osvrće se na turistički segment, gdje je, bez obzira na COVID, došlo do napretka i povećanja
smještajnih kapaciteta. Postignuti su vrijedni turistički rezultati, a veseli ga u zadnje vrijeme
prepoznatljivost Pazina na međunarodnoj turističkoj sceni, prvenstveno kroz promotivne filmove gdje
su dobivena sva velika priznanje, jedno u Njemačkoj na jednom najvećom turističkom festivalu te
jedno u Rusiji.
Dalje se osvrće na promet te navodi kako je puno truda uloženo u održivosti i razvoj
prometne infrastrukture, prvenstveno na izgradnji obilaznice, a dan je veliki doprinos čak i za
proširenje Ipsilona. Uređivao se promet i kroz projekte odvodnje. Po tom pitanju, navodi kako je
Pazin u potpunosti riješen što se tiče fekalne kanalizacije, te je još jedan mali dio još u Muntriljskoj
ulici mješovita kanalizacija. Ostalo je sve razdvojeno. Lindar je je izgrađen i spojen, gradi se pročistač,
Katun i Trviž također imaju izgrađen sustav, a za nekoliko dana kreću radovi na Rijavcu. Uz sve
navedeno, razvijan je paralelno i širokopojasni internet kroz program Rune.
Za javne površine navodi kako je krenulo uređenje i rekonstrukcija Parka istarskih velikana,
Park narodnog ustanka se također uređuje, a po odobrenju sredstava LAG - a ide i izgradnja parka u
ulici Saše Šantela. Sve to doprinosi kvaliteti života za što je bilo potrebno puno rada i projekata. U
tom kontekstu Ističe dogradnju Vrtića, a ono što ga veseli kao gradonačelnika je, uz spomenut
građevinski dio, i način kako se doskočilo pomanjkanja broja mjesta za djecu kroz projekt dadilja,
kojim je pokazano kako se u jednom partnerskom odnosu sa ustanovama može pripremiti i stvoriti
nove ponude u Gradu Pazinu i osigurati kvalitetu.
Kvalitetu života osiguravalo se i kroz sport i rekreaciju - sport za sve na temelju Strategije koja
je prihvaćena na Gradskom vijeću te je u tom segmentu nedavno završena izgradnja pomoćnog
nogometnog igrališta.
Dalje govoreći o kvaliteti života, navodi kako se ne smije zaboraviti niti one najstarije te ističe
kako se očekuje početak gradnje doma za starije osobe u Pazinu, zajedno s van institucionalnim
projektima. Po tom pitanju, u planu je već idući tjedan odluka o odabiru najpovoljnijeg izvođača te se
nada da desetak dana, koliko traje mirovanje, neće biti žalbi na proces donošenja, odnosno, sklapanje
ugovora koji bi trebao uslijediti nakon toga u idućih petnaest dana, a onda i uvođenje u posao i na
koncu početak radova.
U izvještajnom razdoblju dosta se brinulo o zelenom Pazinu. Pametnim rješenjima kroz
Europsku energetsku učinkovitost. Osvrće se dalje na sustav upravljanja otpadom gdje se kroz
nabavku 3400 spremnika za selektiranje otpada upravo došlo do toga da će se moći kontrolirati i
selekcionirati otpad i time stvarati kvalitetnije otpad, za koji se nada da će u budućnosti postati
tržišna roba na temelju čega će se moći možda i smanjiti cijenu za kantu miješanog komunalnog
otpada. Preduvjet za sve je bilo zatvaranje odlagališta, izgrađena je pretovarna stanica i reciklažno
dvorište na tom području.
Za sam rad navodi kako se nastoji biti otvoren Pazin i transparentan, a isto tako, nastoji se
osigurati dostupnost javnih usluga sugrađanima što mora biti na najvišem standardu. Pokazalo se to
kroz pandemiju gdje se unatoč strogim ograničenjima bilo cijelo vrijeme na usluzi sugrađanima i „de
facto“ život u Pazinu COVID-u unatoč nije stao. Vodilo se računa i o ostalim područjima, te navodi
kako se za potresom pogođenu Banovinu zajedno s općinama prijateljima te putem Istarske županije
u rekordnom roku sakupilo milijun kuna, od čega Grad Pazin sudjelovao sa 20 tisuća kuna.
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Zaključuje kako ga veseli da je Grad bio šampioni u demografiji i obrazovanju na nacionalnoj
razini, a posebno ga veseli ova zadnja nagrda za Smart City, kao jedan od najpametnijih malih
gradova u Hrvatskoj. Ističe kako sve to ne bi bilo moguće bez suradnje Vijeća i konstruktivnih
rasprava, na čemu se ujedno zahvaljuje jer se time doprinijelo da rad bude uspješniji i produktivniji te
je ujedno time na neki način usmjeravan rad gradske uprave. Zahvaljuje se za kraj i svim direktorima,
ravnateljicama i ravnateljima gradskih ustanova koji su isto tako dali svoj doprinos u realizaciji
projekata, kao i pročelnicima i svim gradskim službama te je nakraju zaželio svima puno uspjeha na
nadolazećim izborima.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nema rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje ovu točku dnevnoga reda (Vijeće
ne glasuje po Izvještaju o radu, već isto prima na znanje).
Vijeće donosi
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Pazina primilo je na znanje Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada
Pazina za srpanj - prosinac 2020. godine KLASA: 022-01/21-01/19, URBROJ: 2163/01-01-01-21-10 od
8. ožujka 2021. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio Gradonačelnik Grada Pazina Renato
Krulčić.
- Prilog: 25.

S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 19:10 sati.

KLASA: 021-05/21-01/12
URBROJ: 2163/01-03-01-20-3
Pazin, 18. ožujka 2021.
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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