IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA – 3. STUDENOG 2016.
3. studenog 2016. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je raspravljano i
odlučeno o 13. točaka dnevnog reda.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog
predjela Grm – Katun Trviški, kojom je na dijelu neuređenog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u
Katunu Trviškom omogućena izgradnja objekata stambene namjene.
Prilikom prihvaćanja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2016. 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 do kraja godine očekuju financijski rezultati povoljniji od prošlogodišnjih, a prihvaćeno je i
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2015. godinu.
Prilikom donošenja proračuna za 2016. godinu Grad Pazin donio je konsolidirani proračun u kojeg su
uključeni proračuni svih proračunskih korisnika no u prijelaznom razdoblju, tijekom 2016. godine,
proračunski korisnici nastavili su poslovati preko svojih vlastitih računa. Odlukom o uvođenju Riznice
Grada Pazina, donesenom na ovoj sjednici, stvoreni su preduvjeti da se od 1. siječnja 2017. godine
sve financijske transakcije Grada Pazina i svih proračunskih korisnika vrše preko jedinstvenog računa
– proračuna Grada Pazina. Uvođenjem jedinstvenog računa riznice ne znači da korisnik gubi
autonomiju u korištenju sredstava, već se sustav upravljanja financijama konsolidira. Proračunski
korisnik i dalje odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava međutim, sama se plaćanja vrše s
jednog mjesta. Cilj uspostavljanja sustava riznice, bilo na državnoj ili na lokalnoj razini, jest
racionalizacija u upravljanju javnim novcem.
Najznačajnija točka dnevnog reda bile su Druge izmjene Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu,
koje su vijećnici podržali, kao i točke koje su vezane za rebalans proračuna, a odnose se na Druge
izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja,
b) kulture i c) socijalno - zdravstvenih potreba, Prve izmjene javnih potreba Grada Pazina za 2016.
godinu u području sporta, te Druge izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini i Prve izmjene Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini i Programa gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2016. godinu. Prilikom usvajanja izmjene Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini vijećnik Renato Kalac izrazio je
nezadovoljstvo razinom održavanja dijela nerazvrstanih cesta koje održava Usluga d.o.o.

Drugim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu usvojeno je smanjenje visine prihoda i
primitaka za 23.489.934,87 kn, odnosno 24,37% u odnosu na izvorni plan te smanjenje rashoda i
izdataka za 23.517.288,62 kn ili 24,39%. Rezultat ovakvih izmjena je plan prihoda i primitaka u visini
72.912.285,75 kn te plan rashoda i izdataka u iznosu 72.884.932,00 kn. Jedno od osnovnih
proračunskih načela je načelo uravnoteženosti proračuna što znači da prihodi moraju biti jednaki
rashodima, međutim ovim izmjenama proračuna planiran je višak prihoda iz županijskog proračuna
(Inspirit fantasy park) koji će se ostvariti u tekućoj godini, dok će se rashodi planirati u proračunu za
2017. godinu kada će biti i izvršeni. Također, ovim izmjenama proračuna planirani su veći rashodi
Javne vatrogasne postrojbe Pazin u visini ostvarenog viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu
31.369,47 kn, u skladu s Odlukom Upravnog vijeća o raspodjeli rezultata te Muzeja Grada Pazina u

iznosu 31.476,78 kn. Promjene koje se odnose na značajno smanjenje prihoda, odnosno rashoda,
odnose se prvenstveno na prihode koji su bili planirani iz različitih fondova Hrvatske vlade ili EU
fondova, a za koje tijekom godine nisu raspisani natječaji koji su bili očekivani, ili su raspisani tek
krajem godine pa se donošenje odluka ne očekuje tijekom ove proračunske godine, odnosno na
natječaje na koje je izvršena prijava ali ista u konačnici nije prihvaćena.
Gradsko vijeće donijelo je odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija
građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa- nerazvrstana cesta, 3.
skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2347, k.o. Beram (prema ovjerenom geodetskom elaboratu
izvedenog stanja k.č.broj 2347/1, k.o. Beram), Grad Pazin (NC 500700 - Vela Traba - D48), od naselja
Mala Traba do naselja Vela Traba“. Navedena odluka nužna je za prijavu projekta rekonstrukcije
makadamskog dijela ceste Mala Traba – Vela Traba na natječaj iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., u okviru Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“, Podmjere 7.2. – „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male
infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tip operacije 7.2.2.
– „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, na kojem je moguće ostvariti bespovratne potpore u
iznosu do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova za navedene namjene.
Na kraju sjednice, Vijeće je primilo na znanje izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za
razdoblje od siječnja do lipnja 2016. godine. 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 značajnih strateških dokumenata - Strategije razvoja sporta
Grada Pazina i Master plana javne rasvjete, gradnje kolektora sustava odvodnje u naseljima Maršeti i
Stancija Pataj te na Mečarskom putu, gradnje sustava fekalne i oborinske odvodnje u ulici Antuna
Kalca, radova na pristupnoj cesti pretovarne stanice na odlagalištu otpada Jelenčići i drugo.

