
Z A P I S N I K  
 

Sa Koordinacije Gradonačelnika Grada Pazina, Općinskih načelnika Pazinštine i predstavnika 
Mjesnih odbora u Gradu Pazinu, održane u ponedjeljak, 9. srpnja 2018. godine u velikoj vijećnici 
Grada Pazina s početkom u 19:00 sati. 

 

Koordinaciji su nazočili: Gradonačelnik Grada Pazina, Općinski načelnici Pazinštine i predstavnici 
Mjesnih odbora u Gradu Pazinu (potpisna lista u privitku) Na Koordinaciji prisustvovali su i Davor 
Sloković, predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina; Igor Merlić, predsjednik Nadzornog odbora 
Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin; Dragan Šipraka, predsjednik uprave Trgovačkog društva 
Usluga d.o.o. Pazin; Željko Gržinić, voditelj Radne jedinice čistoća Trgovačkog društva Usluga d.o.o. 
Pazin;  Matea Sinčić, glasnogovornica Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin; Elvis Kliman, pročelnik 
UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina i Zvijezdana Bertetić, viša 
stručna suradnica za zaštitu okoliša i komunalne poslove Grada Pazina.  

 

  

 
 

D N E V N I  R E D  
 

1. Implementacija novog sustava gospodarenja otpadom i iznalaženje načina kako rasteretiti 
građane u prelaznom razdoblju do potpune uspostave sustava; 

2. Razno 
 
 

AD. 1) 

Implementacija novog sustava gospodarenja otpadom i iznalaženje načina kako rasteretiti 
građane u prelaznom razdoblju do potpune uspostave sustava 

  

Nakon uvodnih riječi, Gradonačelnik Grada Pazina, Renato Krulčić osvrnuo se na zakonsku 
regulativu koja je prethodila implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom i predložio je da se u 
prijelaznom razdoblju rastereti građane na način da se podijeli trošak odvoza i obrade otpada na ŽCGO 
Kaštijun između Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin i jedinica lokalne samouprave s područja 
Pazinštine, te da „Usluga„ nakon potpune implementacije sustava izvrši analizu cijena kao i da razmotri 
mogućnost uvođenja kanti zapremnine 60l. 
 Uslijedila je prezentacija „Novi sustav gospodarenja otpadom“ kroz koju nas je provela Matea 
Sinčić i objasnila sve komponente novog sustava gospodarenja otpadom. Nakon prezentacije kroz 
pitanja i prijedloge  nazočnih razjasnile su se i neke dodatne nejasnoće vezane za tematiku gospodarenja 
otpadom. 
 Renato Krulčić upoznao je nazočne sa statusom triju projekta koje je Grad Pazin prijavio na 
sufinanciranje, a to su; Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta otpada 
Jelenčići V za koji je potpisan ugovor i u fazi je provedbe; projekt edukacije ProEduEko- znanjem, do 
efikasnijeg gospodarenja otpadom za koji je dobivena Odluka o financiranju i čeka se ugovor i projekt 
nabave opreme za odvojeno prikupljanje otpada za koji smo dobili ugovor od Fonda ali smo ga na 
njihovo traženje prije potpisivanja vratili na ispravak, svu opremu koju smo tražili prihvaćena je za 
sufinanciranje, a omjer sufinanciranje je 85% iz sredstava EU te 15% JLS. 
 Mladen Sirotić iz Mjesnog odbora Zarečje tražio je još zelenih otoka za Zarečje jer dva postojeća 
po njemu nisu dovoljna. 
 Renato Krulčić predlaže da svi Mjesni odbori dostave u TD Usluga d.o.o. Pazin prijedloge sa 
potrebnim brojem zelenih otoka na njihovom području. 
 Goran Hrvatin, načelnik Općine Tinjan pita kada će se dostaviti zeleni otoci u općinu Tinjan jer 
naručeno je 27 otoka, a dostavljeno 10 kompleta što nije dostatno za sve građane. 
 Dragan Šipraka odgovara da će se sve dostaviti do kraja drugog tjedna. 



 Renato Krulčić podsjeća sve nazočne o donesenim odlukama kojima se javnu uslugu 
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada prenijelo na komunalno društvo Usluga 
d,o,o, Pazin i poziva sve da o svim problemima i pitanjima vezano za ovu tematiku komuniciraju sa 
komunalnim poduzećem. 
 Emil Daus pohvaljuje prezentaciju i ističe da je puno bolja u odnosu na prethodne, te primjećuje 
da se na njihovom području sve više selekcionira što je dobro ali ističe kako nije siguran da su dobro 
procijenili potreban broj zelenih otoka za njihovo područje. Dodaje dobronamjerni sugestiju da se 
podaci kamo s kojim otpadom dostave na kućni prag korisnicima kao i objašnjenja o veličini dodijeljenih 
kontejnera i mogućnosti odabira većeg ili manjeg volumena. 
 Saša Bačić predsjednica Mjesnog odbora Pazin isto naglašava kako bi podatke kamo s kojim 
otpadom trebao dobiti svaki građanin i možda da se naglasi kako Frigomatik preuzima elektronički 
otpad i bijelu tehniku bez nakade te doda koje su to ovlaštene tvrtke za otpad. 
 Mateja Sinčić objašnjava kako će letke dobiti svi korisnici i kako nisu ubačena imena 
opunomoćenika kako bi se izbjeglo reklamiranje. 
 Renato Krulčić naglašava kako opunomoćenici mogu svoje naljepnice staviti na kontejnere,  
Podsjeća da je rok za donošenje akata odnosno odluka i sustava bio samo tri mjeseca od donošenja 
Uredbe o gospodarenju otpadom koju je donijela Vlada RH, a da tu Uredbu Vlada nije donijela četiri 
godine iako joj je rok bio godina dana. Objašnjava situaciju s biootpadaom koji se u Istarskoj županiji 
ne mora odvajati na kućnom pragu radi MBO postrojenja u ŽCGO Kaštijun koji svoj rad bazira na 
biootpadu., Istaknuo je i kako na odlagalištu Jelenčići više nema mjesta za daljnje odlaganje. Naglašava 
kako je cijena solidarna i kako svi pokrivaju troškove koji proizlaze iz specifičnosti terena s malim 
brojem stanovnika na velikoj površini. 
 Marijan Brozan predstavnik Općine Gračišće ističe kako ga smeta jer osjeća da se u usporedbi 
s građanima ostatka Istre nalaze u nepovoljnijem položaju jer na primjer Općina Žminj i Grad Labin 
imaju nižu cijenu nego oni. Pita se kako to objasniti mještanima jer cijena je dobivena po nekom ključu, 
zašto onda naši susjedi nemaju istu cijenu. Naglašava kako ga ne zadovoljava objašnjenje da će obalna 
Istra dio novaca od parkinga dotirati komunalnim društvima, a da mi nemamo tu mogućnost. Isto 
naglašava kako su svi isto plaćali za Kaštijun, a sad je cijena različita. 
 Renato Krulčić ističe da sustav mora biti  samoodrživ što znači da imamo specifičnosti na našem 
području koje  treba ljudima objasniti, na žalost ili na sreću nemamo velike turističke komplekse  koji 
donose dobit jer je to preuzimanje puno otpada na jednom mjestu što je neusporedivo s našom 
situacijom, na primjer jedan hotel u Poreču ima više gostiju od stanovnika cijele Općine Gračišće. Ako 
se uspoređujemo možemo to učiniti s Gradom Buzetom koji ima veću cijenu od nas i sličnu situaciju. 
Cijena Kaštijuna je svima ista osim Grada Pule čiji komunalac svojim kamionima odvozi otpad na 
Kaštijun i ne koristi njihove poluprikolice.    
 Massimo Matijašić, predsjednik Mjesnog odbora Zamask pita kako će se riješiti odvoz otpada 
s groblja i da li će ostati isti kontejneri i da li je trošak odvoza u cijeni naknade za groblje ili će se 
posebno naplaćivati. 
 Dragan Šipraka odgovara kako će se veliki kontejneri zamjeniti 1100 litarskima za otpad s 
groblja te će se staviti i jedan za plastiku. Cijena odvoza uračunata je u naknadu. 
 Davor Sloković naglašava da je glavni problem što su građani dobili prevelike kante te im treba 
omogućiti da mijenjaju kantu za manju i da treba poraditi na komunikaciji između komunalca i građana. 
Drugo ističe kako neki obrti imaju manje otpada nego u kućanstvu a da nema mogućnosti odabrati 80 
litarsku kantu. 
 Željko Gržinić odgovara kako pojedini obrti možda ne stvaraju puno miješanog komunalnog 
otpada ali stvaraju npr. otpadni papir, a trošak gospodarenja selektivnim otpadom spada u minimalnu 
javnu uslugu. 
 Alen Rosić primjećuje kako bi ukoliko se uvede kanta od 60 l moglo doći do povećanja cijene, 
jer već sada puno ljudi traži kante od 80 l. 
 Renato Krulčić naglašava da svako ima pravo odabira kako mijenja svoje životne navike to se 
već govorilo na koordinacijama. Najlakše vidljivo u urbanom području npr. ako se peteročlana obitelj 
odluči za volumen od 80 l tada ima pravo ubaciti u otpadomjer taj volumen ako pređe zaduženi volumen 
prelazi u drugu kategoriju odnosno u 120 l. 
 Saša Bačić pita kada će se moći zamijeniti kontejner ako utvrdimo da nam je mali ili preveliki 
volumen koji smo zadužili. 
 Dragan Šipraka odgovara kako je komunalac u tome vrlo fleksibilan i kako će dozvoliti da se 
jednom godišnje može promijeniti volumen. 
Nakon rasprave razmotrili su se izneseni prijedlozi te donijeli slijedeći zaključci: 



- Da se za prijelazno razdoblje odnosno za srpanj i kolovoz 2018. godine, građanima ne 
zaračunava jedinična cijena za količinu predanog otpada takozvani varijabilni dio cijene, već 
samo  cijena obvezne minimalne javne usluge takozvani fiksni dio cijene.  

- Da Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin kao pružatelj javne usluge na području Pazinštine, 
razmotri mogućnost uvođenja kanti zapremnine 60l. 

- Da Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin nakon potpune implementacije sustava i 
zaprimljenih Izjava što znači definiranog volumena na terenu izvrši analizu postojećeg cjenika. 

 
U narednom razdoblju izraditi će se prijedlog raspodjele troškova prijelaznog razdoblja koji će biti 
dostavljen svim načelnicima općina Pazinštine. 
 
 

 

   
 

KLASA: 022-01/18-01/33 
URBROJ: 2163/01-07-04-18-3 
Pazin, 09. srpnja 2018. 
 

  Zapisničar            
        Zvijezdana Bertetić          

 
 
 


