IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA – 31. OŽUJKA 2016.
31. ožujka 2015. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je
raspravljano i odlučeno o 20 točaka dnevnog reda.
Sedam točaka dnevnog reda odnosila se na godišnje izvještaje dostavljene Vijeću. Prilikom
rasprave o Informaciji o stanju sigurnosti na području Grada Pazina načelnik Policijske postaje Pazin
Valter Opašić konstatirao je da je stanje sigurnosti na području Grada Pazina zadovoljavajuće, uz
poseban naglasak na činjenici da u protekloj godini nisu zabilježeni najteži oblici kaznenih djela.
Raspravljano je i o Izvještaju o radu Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Izvještaju o stanju sustava
civilne zaštite te o izvještajima o izvršenju programa iz područja održavanja i gradnje komunalnih
objekata i gospodarenja otpadom. Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno
uređenje i graditeljstvo Grada Pazina Daniel Maurović istaknuo je da su radovi na pretovarnoj stanici
na odlagalištu otpada Jelenčići započeli u studenom 2015. godine te da se do 20. travnja 2016.
očekuje njihov dovršetak i tehnički pregled pretovarne stanice, nakon kojeg će uslijediti izdavanje
uporabne dozvole za pretovarnu stanicu, a uskoro se očekuje i početak radova na pristupnoj cesti
koja vodi do pretovarne stanice te reciklažnom dvorištu.
Vijeće je donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke i
sportsko-rekreacijske zone Trviž kojom su stvoreni urbanistički uvjeti za izgradnju turističkog punkta s
manjim smještajnim objektima, kampom i sportsko–rekreacijskom zonom, na području Trviža. U
području urbanizma donesene su i odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari
Pazin“, te o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm – Katun Trviški. Izradi
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ pristupit će se radi usklađenja plana sa
Zakonom o prostornom uređenju i dokumentima prostornog uređenja višeg reda, usklađenja sa
stvarnim stanjem na terenu, uređenja javnih prometnih i zelenih površina, razmatranja svih površina
javne namjene, obrade većeg broja pristiglih zahtjeva vlasnika zemljišta na tom području te
utvrđivanja uvjeta gradnje na zemljištu koje je Prostornim planom uređenja Grada Pazina
namijenjeno za građenje građevina ili uređenje površina javne namjene. Izrada izmjena i dopuna
ovog Plana neće utjecati na mogućnost izdavanje akata na temelju kojih se može graditi prema
važećem Detaljnom planu uređenja. Izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm –
Katun Trviški pristupa se na zahtjev investitora (vlasnika zemljišta) zbog potrebe izdavanja
građevinske dozvole za izgradnju stambene građevine na česticama u obuhvatu plana, koje su prema
Prostornom planu uređenja Grada Pazina označene kao neizgrađeno i neuređeno građevinsko
područje stambene namjene, pa prema članku 79. Zakona o prostornom uređenju, postoji obveza
donošenja urbanističkog plana uređenja prije gradnje na tom području.
Usvajanjem Odluke o pristupanju Grada Pazina „The New Integrated Covenant of Mayors for
Climate and Energy“ inicijativi stvoreni su preduvjeti za nastavak provedbe projekta Life SEC Adapt u
daljnjem razdoblju od 2020. do 2030. godine, kojem je cilj zadržavanje temperature prosječnog
globalnog zatopljenja ispod 2°C, ojačavanje kapaciteta za prilagodbu neizbježnim utjecajima
klimatskih promjena, povećanje energetska učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora
energije.
Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti
održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina, obavljanje
navedenih komunalnih djelatnosti povjereno je na rok od 4 godine trgovačkom društvu „VILSTROJ“
d.o.o. iz Buzeta, jedinom ponuditelju koji se javio na javni natječaj.
Vijeće je donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada
Pazina za razdoblje od 2016. do 2019. godine te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na
području Grada Pazina za 2016. godinu.

Nakon prezentacije, usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015.
godinu. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Maja Stranić Grah istaknula
je u prezentaciji kako su prihodi i primici proračuna u protekloj godini iznosili 49.241.858,81 kuna
dok su rashodi i izdaci iznosili 48.736.489,23 kuna, čime je ostvaren suficit u visini od 505.369,58
kuna, kojim je pokriven dio manjka iz ranijih godina, koji je s iznosa od 5.301.730,01 kuna smanjen na
4.796.360,43 kuna. Prihodi od poreza na dohodak i prireza ostvareni su u nešto manjem iznosu nego
u 2014. godini, no njihova je razina bila zadovoljavajuća kada se uzmu u obzir izmjene zakona kojima
je regulirano financiranje jedinica lokalne samouprave, a koje su za posljedicu imale smanjenje
prihoda po toj osnovi. U protekloj godini na neostvarenje dijela planiranih prihoda, a time posljedično
i rashoda, u najvećem je dijelu utjecalo neraspisivanje najavljivanih natječaja za financiranje putem
EU fondova, čije se raspisivanje sada očekuje do kraja prve polovice tekuće godine. Nakon
sedmogodišnjeg razdoblja kojim su dominirali negativni gospodarski trendovi, u protekloj godini
zabilježen je rast bruto domaćeg proizvoda, a za 2016. godinu Europska komisija predviđa daljnji rast
Hrvatskog gospodarstva po stopi od 2,1%, što budi nadu u stabilnost prihoda gradskog Proračuna.
Na kraju sjednice, Vijeće je primilo na znanje izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za
razdoblje od srpnja do prosinca 2015. godine i prihvatilo izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada
Pazina u 2015. godini. U obrazlaganju izvještaja gradonačelnik Renato Krulčić u kratkim se crtama
osvrnuo na najvažnije projekte gradske uprave ali i drugih tijela na području Grada Pazina, koji su u
tijeku, poput izrade projektne dokumentacije za ulicu Štefanije Ravnić, poduzimanja koraka u vezi s
izradom Master plana javne rasvjete, gradnje spojne ceste Maršeti - Lindarski Križ, radova na
pretovarnoj stanici na odlagalištu otpada Jelenčići i drugo.

