34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održana 30. studenog 2016. godine

30. studenog 2016. godine održana je 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj je
raspravljano i odlučeno o 10. točaka dnevnog reda.
Vijećnici su prihvatili i na drugo čitanje uputili prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu s
projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Predsjednik Gradskog vijeća Boris Demark pozvao je vijećnike,
proračunske korisnike i zainteresiranu javnost da do 8. prosinca dostave prijedloge i amandmane na
prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu - Upravnom
odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin,
osobno ili elektroničkom poštom na adresu pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo financije i
proračun maja.stranic-grah@pazin.hr.
Prijedlogom Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od
106.265.069,50 kuna što predstavlja povećanje za 45,74% u odnosu na planirane prihode i primitke
Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu (nakon 2. izmjena proračuna). Od tog iznosa se
98.795.069,50 kn odnosi na prihode, a 7.470.000,00 kn na primitke od zaduživanja. Od ukupnih
prihoda i primitaka na vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika odnosi se
21.736.740,00 kn te 6.497.000,00 kn na gradske prihode (opći prihodi i primici) koji su planirani za
pokriće rashoda proračunskih korisnika.
Za 2017. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 105.138.203,28 kn što predstavlja povećanje
za 44,25% u odnosu na planirane rashode i izdatke Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu (nakon 2.
izmjena proračuna). Od tog iznosa 4.774.991,00 kn odnosi se na rashode Javne vatrogasne postrojbe
Pazin, 18.000.000,00 kn na Dječji vrtić Olga Ban Pazin, 7.363.374,00 kn na OŠ Vladimira Nazora Pazin,
Pučko otvoreno učilište 3.351.500,00 kn, Gradsku knjižnicu Pazin 1.087.197,00 kn, Muzej Grada
Pazina 789.426,78 kn i 636.749,00 kn na rashode mjesnih odbora Grada Pazina.
Struktura planiranih prihoda i primitaka Proračuna za 2017. godinu pokazuje da nenamjenski prihodi
(opći prihodi i primici) čine samo 24,48% ukupnih prihoda i primitaka. Opći prihodi i primici se u
najvećem dijelu ostvaruju iz poreznih prihoda, te od zakupa gradske imovine. Svi ostali prihodi i
primici su namjenski za realizaciju aktivnosti i projekata iz proračuna, a najvećim se dijelom odnose
na projekte planirane u sklopu Programa ruralnog razvoja od 2015.-2020. godine te Programa
transnacionalne i prekogranične suradnje. Budući da je u proračunu Grada Pazina za 2017. godinu
planirano maksimalno korištenje EU i drugih pomoći, ukupan iznos proračuna je veći u odnosu na
plan za 2016. godinu. Od ukupnog iznosa, na namjenske i vlastite prihode i primitke proračunskih
korisnika odnosi se 13.020.690,00 kn.
U sljedećoj godini kao primarni cilj planira se smanjivanje proračunskog manjka prenesenog iz
prethodnih godina. U tu svrhu Grad Pazin planirao je u 2017. godini višak prihoda radi djelomičnog
pokrića manjka u iznosu od 1.000.000,00 kn. Proračunski korisnici Pučko otvoreno učilište i Gradska
knjižnica Pazin su također planirali djelomično pokriće manjka. U skladu s proračunskim
mogućnostima Pučko otvoreno učilište je planiralo pokriće manjka u iznosu 110.000,00 kn, a Gradska
knjižnica Pazin u iznosu 37.303,00 kn.

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu
naplaćivanja usluge Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin omogućeno je poboljšanje materijalnog statusa
roditelja djece s teškoćama u razvoju, budući da je za djecu, kojoj su u propisanom postupku
utvrđene teškoće u razvoju, utvrđeno pravo plaćanja 25% od pune cijene redovne roditeljske uplate,
počevši od 01. siječnja 2017. godine, za razliku od dosadašnje obveze plaćanja 70% redovne cijene.
Trenutno Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin polazi osmero djece s teškoćama u razvoju, od čega četvero s
područja Grada Pazina te po jedno iz Općina: Cerovlje, Karojba, Lupoglav i Tinjan.
Vijeće je prihvatilo Izvještaja o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2015. godini (kojim su
obuhvaćena samo trgovačka društva s područja Grada Pazina zbog još uvijek nedovršenog postupka
obrade poreznih prijava obrtnika za 2015. godinu od strane Porezne uprave), Program rada Gradskog
savjeta mladih Grada Pazina za 2017. godinu, Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Grad Pazina za 2017. godinu, Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2015./2016. te Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“
Pazin u pedagoškoj godini 2015./2016. pri čemu su vijećnici pohvalili rad i postignute rezultate
pazinskog vrtića i osnovne škole. Ravnateljica Osnovne škole istaknula je kako je zbog nedostatka
stručnog kadra iz kemije, biologije, razredne nastave, matematike i fizike sve teže organizirati stručnu
zamjenu za vrijeme bolovanja učitelja. Ravnateljice Osnovne škole i Dječjeg vrtića dale su informaciju
u vezi s procedurom zapošljavanja logopeda na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena u
svakoj od ustanova, naime, dosad su raspisana dva natječaja na koje se nije prijavio niti jedan
logoped, a s obzirom na primjetan porast broja djece s govornim teškoćama i nadalje će se raspisivati
natječaji do konačnog zapošljavanja stručnog suradnika logopeda, za što su već u proračunu
osigurana sredstva.
Rješenjem o imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne Škole Vladimira Nazora Pazin, za
predstavnike Grada Pazina u Školskom odboru imenovani su Renato Kalac, Veljko Grković i Dragan
Šipaka.

