IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA – 26. SVIBNJA 2015.
30. srpnja 2015. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je
raspravljano i odlučeno o 27. točaka dnevnog reda.
Između točaka dnevnog reda posebno se ističu tri odluke o izmjenama i dopunama prostorno
planske dokumentacije. Odlukom o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Pazina navedeni plan usklađen je sa zakonskom regulativom i ponovno je omogućeno izdavanje akata
za gradnju na području čitavog obuhvata Prostornog plana uređenja. Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenje Grada Pazina kao i Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Centar II“ doneseni su od strane vijećnika bez značajnijih primjedbi na sadržaj tih dokumenata.
Očekivano, najviše polemika izazvao je Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“, na kojeg su od strane nezavisnog
vijećnika Renata Kalca podnesena tri amandmana, koji nakon obrazloženja predstavnice izrađivača
plana Snadre Jakopec, direktorice društva APE d.o.o. Zagreb, nisu prihvaćeni od strane predlagatelja –
gradonačelnika Renata Krulčića, pa su se vijećnici prije glasovanja o prijedlogu odluke izjašnjavali o
podnesenim amandmanima. U konačnici nakon, žustre rasprave, koja je svoj uvod imala u medijskim
istupima nezavisnih vijećnika Renata Kalca, Patricije Antolović i Valtera Milohanića ranije tijekom
tjedna, a koja se kako putem medija tako i na samoj sjednici vijeća na momente vodila na samom rubu
korektnosti, nisu prihvaćeni amandmani nezavisnog vijećnika Renata Kalca i usvojen je Prijedlog
Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi
II“, u tekstu kako ga je Vijeću dostavio predlagatelj.
Sljedeći blok značajnih odluka odnosio se na Prve izmjene Proračuna Grada Pazina za 2015.
godinu s pratećim izmjenama Programa javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: a) u području
školstva i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno- zdravstvenih potreba i d) u području sporta i
rekreacije, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015.
godini, Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015.
godini i Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu.
Vijećnici su podržali predloženi rebalans kojim je u skladu s dosadašnjim ostvarenjem
prihoda, kao i izvršenjem rashoda u 2015. godini u odnosu na plan Proračuna, te u skladu s procjenom
ostvarenja do kraja proračunske godine, izvršeno usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani
Proračuna. Prvim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu smanjenja je visina ukupnih
prihoda i primitaka za 13.668.304,00, odnosno 18,17%, te ukupnih rashoda i izdataka proračuna za
11.336.979,00 kuna, odnosno 15,56% u odnosu na izvorni plan. Primici i izdaci proračuna ostaju
nepromijenjeni, a rezultat ovakvih izmjena je uravnoteženje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka
na visini od 61.535.641,00 kn. U prezentaciji rebalansa istaknuto je kako se ulažu maksimalni napori
da se smanje rashodi za redovan rad gradske uprave i svih proračunskih korisnika, te materijalni
rashodi čija će visina u velikoj mjeri ovisiti i o cijeni energenata i ostalih usluga. Prvim izmjenama
Proračuna za 2015. godinu planirani su i pojedini projekti čija realizacija, pored rješavanja imovinskopravnih odnosa, najviše ovisi o ostvarivanju predviđenih izvora financiranja.
Izmjene pratećih programa također su podržane od strane vijećnika, a rasprava se razvila
jedino oko izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2015. godini, gdje u konačnici nije usvojen amandman nezavisnog vijećnika Renata Kalca, kojim je
predloženo da se u navedeni program umjesto izgradnje rasvjete na igralištu u mjestu Zabrežani, uvrsti
izgradnja javne rasvjete u ulici Josipa Voltića, te mjestima Bertoši i Kuhari.
Prilikom prihvaćanja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015.
godinu istaknuto je kako se iz priljeva prihoda od poreza i prireza u prvih šest mjeseci tekuće godine
može zaključiti kako se gospodarska situacija nakon dugogodišnjeg razdoblja gospodarske krize
stabilizirala te kako se možemo nadati početku oporavka gospodarstva.

Višegodišnja suradnja i prijateljski odnosi Grada Pazina i Opštine Gevgelija (Republika
Makedonija) okrunjeni su jednoglasnim usvajanjem Odluke o bratimljenju ovih jedinica lokalne
samouprave.
Na sjednici je usvojen Plan mreže dječjih vrtića, kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga ban“ Pazin, kojim
se odredbe Pravilnika usklađuju s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina, donesenom ranije ove
godine.
Vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Grada Pazina, kojom se osniva novo radno tijelo Gradskog vijeća koje će se baviti ovom važnom
tematikom.
Podržan je i prijedlog Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu, kojim se
stvaraju preduvjeti za osnivanje nove Lokalne akcijske grupe fokusirane na unapređenje djelatnosti
ribarstva ali i niza drugih komplementarnih proizvodnih djelatnosti, kojoj bi sjedište trebalo biti u
Pazinu i koja bi usko surađivala i nadopunjavala se s postojećim, vrlo uspješnim, LAG-om Središnje
Istre.
Vijeće je prihvatilo Pismo namjere o suradnji u realizaciji projekta „Izgradnja sustava
odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj“ te Pismo namjere za sudjelovanje u svim
aktivnostima realizacije projekta „Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodoopskrbnog područja Istra“,
kojima se ostvaruju preduvjeti za uspjeh prijave financiranja projekata odvodnje sanitarnih otpadnih
voda naselja Stancija Pataj i vodovodnog ogranka Zamaski dol na EU fondove.
Preostale točke dnevnog reda odnosile su se na razmatranje i usvajanje godišnjih izvještaja
dostavljenih vijeću. Prihvaćeni su:
• Izvješće o radu udruga za 2014. godinu, uz kratki osvrt na novosti u regulativi koja uređuje
financiranje udruga od strane jedinica lokalne samouprave.
• Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2014. godinu sa
izvještajima: a) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2014.
godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta u Gradu Pazinu za 2014. godinu, uz opaske
vijećnika Renata Kalca o određenim propustima u ovogodišnjoj košnji površina uz prometnice
te upit vijećnice Patricie Antolović o dinamici pražnjenja kontejnera za selektivno prikupljanje
otpada, na koje se očitovao predsjednik uprave društva Usluga d.o.o. Draga Šipraka.
• Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2014. godinu;
• Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2014. godinu;
• Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2014. godinu.
Na samom kraju tri i pol satne sjednice donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o
koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina, kojom je navedena
odluka usklađena s mišljenjem Ministarstva uprave, zatim Zaključak o utvrđivanju prijedloga člana
Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pazina, Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika i
imenovanju zamjenice predsjednika Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina te
Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Puli – Stalna
služba u Pazinu.

