IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA – 5. SVIBNJA 2016.
5. svibnja 2016. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je raspravljano i
odlučeno o 18. točaka dnevnog reda.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2015.
godinu, Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa
Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2015. godine, Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i
agroturizma Istre“ za 2015. godinu, Izvješće o poslovanju Pazin sport» d.o.o. za 2015. godinu,
Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2015. godini, Izvještaj o
financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu, Izvješće o radu i
Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu te Izvještaj o radu i Financijski izvještaj
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu.
Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2015. godinu
Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, prihvaćeni su od strane Vijeća uz dva vijećnička glasa
protiv, a vijećnik Ivica Gržinić (SDP) istaknuo je kako su izdvajanja za sportske udruge premala te da
ključ raspodjele sredstava među pojedinim udrugama nije odgovarajući.
Najznačajnija točka dnevnog reda bile su Prve izmjene Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu, koje
su vijećnici podržali, kao i točke koje su vezane za rebalans proračuna, a odnose se na Prve izmjene
Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja, b)
kulture i c) socijalno - zdravstvenih potreba te Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini.
Prvim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu izvršeno je povećanje visine prihoda i
rashoda za 1.251.346,00 kn, odnosno 1,32% u odnosu na izvorni plan. Primici i izdaci proračuna
ostaju nepromijenjeni, a rezultat ovakvih izmjena je novi plan proračuna u visini 96.402.220,62 kn.
Većina izmjena odnosila se na promjene pozicija knjiženja pojedinih stavki unutar proračuna kojim su
od ove godine obuhvaćeni i proračuni svih gradskih ustanova. Većina povećanja i smanjenja pojedinih
proračunskih stavki odnosila se na ostvarenje ili neostvarenje pojedinih vanjskih izvora financiranja u
prva četiri mjeseca 2016. godine (pozitivan ili negativan ishod prijava na natječaje Istarske županije,
ministarstava i sl.). Izmjenama proračuna prihvaćeno je povećanje prihoda poslovanja za
1.366.346,00 kn, u skladu s ostvarenjem prihoda od poreza i prireza na dohodak te prihoda po
posebnim propisima (komunalni doprinos i komunalna naknada), u prvom kvartalu tekuće godine,
koje je veće od planiranog.
Odlukom o podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarska razvojna agencija
d.o.o. (IDA d.o.o.) preuzeti poslovni udio Grada Pazina u društvu IDA d.o.o. u nominalnom iznosu od
432.000,00 kuna podijeljen je tako da će od jedinstvenog poslovnog udjela nastati dva poslovna
udjela, prvi u nominalnom iznosu od 368.000,00 kuna, za kojeg je ulog uplaćen u od strane Grada
Pazina u novcu u cijelosti, i drugi u nominalnom iznosu od 64.000,00 kn, za kojeg ulog nije uplaćen, a
koji će biti prenesen na stjecatelja Grad Vodnjan – Dignano, koji će zatim izvršiti uplatu uloga. Budući
da za poslovni udio koji se prenosi ulog nije uplaćen, prijenos će se izvršiti bez naknade.
Tradicionalno, uoči predstojećeg Dana Grada, dodijeljena su priznanja i nagrade Gradskog Vijeća
Grada Pazina, koje će ovogodišnjim dobitnicima biti uručene na svečanoj sjednici, koja će se
povodom Dana Grada održati 02. lipnja 2016. godine.

Od priznanja i nagrada dodijeljeni su:
I. PLAKETA GRADA PAZINA
1. DRUŠTVU LIKOVNIH STVARATELJA PAZIN, o četrdesetoj obljetnici, kao znak priznanja za postignute
rezultate u poticanju i promociji likovnog stvaralaštva te za značajan doprinos kulturnom i javnom
životu Grada Pazina.
2. SLAVKU DAMIJANIĆU, 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. POVELJA GRADA PAZINA
1. FRANJI PALADINU, kao znak priznanja za doprinos razvoju obrtništva te za dugogodišnje djelovanje
na očuvanju i promociji deficitarne urarske djelatnosti.
2. ATILIU ŠUJEVIĆU, kao znak priznanja za dugogodišnji rad i doprinos razvoju i promicanju obrtništva
i obrtničkih udruženja na području Grada Pazina i Istarske županije.
III. ZAHVALNICA GRADA PAZINA
1. VJEKOSLAVU SERGU za aktivnosti u osnivanju Podružnice udruge „Sindikat umirovljenika Hrvatske“
u Pazinu i rezultate ostvarene na području organiziranja, zaštite interesa i pomoći umirovljenicima.
2. PATRICIJI JEDREJČIĆ, za doprinos razvoju Planinarskog društva „Pazinka“ Pazin i popularizaciji
planinarstva na području Grada Pazina i Pazinštine te promicanju volonterskog rada.
Na kraju sjednice, Nives Matić razriješena je dužnosti članice Mandatno-verifikacione komisije
Gradskog vijeća Grada Pazina, dok je na istu dužnost imenovan Martin Čotar, a Marina Ladavac
Sertić, na osobni zahtjev, razriješena je dužnosti članice Odbora za međugradsku i međuopćinsku
suradnju Gradskog vijeća Grada Pazina, dok je na istu dužnost imenovan Vedran Ivančić.

