
Z A P I S N I K  
 

s Koordinacije Gradonačelnika Grada Pazina i Općinskih načelnika Pazinštine, održane  30. 
kolovoza 2018. godine u velikoj vijećnici Grada Pazin s početkom u 09,00 sati. 

 
Prisutni članovi: Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina; Alen Rosić, Načelnik 

Općine Karojba; Tomislav Pahović, Načelnik Općine Motovun; Emil Daus, Načelnik Općine 
Cerovlje; Mario Bratulić, Načelnik Općine Sv.Petar u Šumi; Franko Baxa, Načelnik Općine 
Lupoglav; Goran Hrvatin, Načelnik Općine Tinjan; Katarina Licardo, ispred Općine Tinjan,  
Dragan Šipraka, predsjednik uprave Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin; Matea Sinčić, 
glasnogovornica Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin; Snježana Krnjus pravnica 
Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin; Vesna Rusijan Ljuština, Ravnateljica dječjeg vrtića 
„Olga Ban“; Zoran Sloković, Predstojnik ureda Grada Pazina; Elvis Kliman, Pročelnik UO za 
komunalni sustav, prostorno uređenje Grada Pazina; Maja Stranić Grah, Pročelnica UO za 
gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina; Nevija Srdoč, Pročelnica UO za samoupravu, 
upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, Anton Finderle, viši stručni suradnik za odgoj i 
obrazovanje Grada Pazina; Roberto Ladavac, Služba za unutarnju reviziju. 

 
Opravdano odsutan: Ivan Mijandrušić, Načelnik Općine Gračišće 
 
Gradonačelnik Renato Krulčić, pozdravlja sve prisutne otvara rad koordinacije, predlaže 

i prisutni prihvaćaju sljedeći  
 

D N E V N I  R E D  
 

1. Donošenje odluke o cijeni vrtića za 2018./2019. godinu; 
2. Presjek plana aktivnosti vezanih uz odvodnju; 
3. Informacije oko implementacije sustava prikupljanja otpada; 
4. Kronologija aktivnosti projekata vezanih za gospodarenje otpadom ( reciklažno 

dvorište, sanacija odlagališta Jelenčići V. – IV. Faza, sanacija odlagališta Jelenčići V. 
– staro odlagalište);  

5. Razno. 
 

 
Ad.1) 

 Donošenje odluke o cijeni vrtića za 2018./2019. godinu; 
 

              Gradonačelnik Grada Pazina, Renato Krulčić nadopunio je prvu točku dnevnog reda 
„Donošenje odluke o cijeni vrtića za 2018./2019. godinu“ sa „Sporazum o financiranju 
djelatnosti Dječjeg vrtića Olga Ban za 2018./2019. godinu“. Analiza cijena vrtića napravljena 
je od strane UO za društvene djelatnosti i Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, na preporuku 
Upravnog vijeća vrtića. Analiza je pokazala kako je cijena energenata i općenito cijene 
osnovnih živežnih namirnica porasla te je na osnovu toga, predloženo da se cijena vrtića poveća 
za 2,5% u narednoj pedagoškoj godini, što je povećanje od 17 kuna u odnosu na cijenu vrtića u 
pedagoškoj 2017./2018. godini. Jednoglasno je prihvaćena cijena od 667 kuna. 
Ravnateljica vrtića, Vesna Rusijan Ljuština istaknula je kako su prilikom upisa imali te imaju 
još uvijek potrebe u Pazinu za dodatnom jasličkom skupinom. Poteškoće sa upisima u vrtićku 
skupinu imala je i Općina Tinjan, zbog nedovoljnog raspoloživog kapaciteta te se tom problemu 



pristupilo sa rješenjem na način da dio neupisane djece iz Općine Tinjan pohađa drugu odgojnu 
skupinu sa cjelodnevnim programom u Općinu Sv. Petar u Šumi, koja broji 22 djece od čega je 
sedmero djece iz područja Općine Tinjan. Općina Tinjan je pristala da sufinancira dodatnog 
odgajatelja, za kojim se ukazala potreba uslijed navedenih promjena. Nakon iscrpljenja teme i 
kratke rasprave, potpisan je i navedeni Sporazum. 
 
                  
 

Ad.2) 
Presjek plana aktivnosti vezanih uz odvodnju 

 
Gradonačelnik je istaknuo kako je Grad Pazin u procesu potpisivanja sporazuma između 

Grada Pazina i lokalnih samouprava u svezi izrade studije za odvodnju za područje bivše općine 
Pazin. Do sada je osigurano 35.294,12 kuna. 
Navedeni iznos predstavlja inicijalna sredstva kojima bi se na području Pazinštine započele 
pripreme za izradu studije razvoja odvodnje. Istaknuto je kako bi se radi uštede vremena, 
usporedno sa navedenom studijom izradila i sveobuhvatna potrebna projektna dokumentacija 
za objekte i sustave za kojima bi se ukazala potreba za izgradnju. Dan je prijedlog da se formira 
radna skupina, koja bi se sastojala od predstavnika svih općina i predstavnika Grada Pazina, 
kako bi se obuhvatilo sva područja kako kasnije prilikom izvođenja radova ne bi došlo do 
neplaniran radova koji se penaliziraju od strane EU. Nakon kratkog upoznavanja s temom, 
Gradonačelnik je predao riječ Snježani Krnjus, pravnici Trgovačkog društva Usluga d.o.o., koja 
je istaknula kako je potpisani inicijalni Ugovor o sufinanciranju studijske, projektne i tender 
dokumentacije za EU projekt na području aglomeracije Pazin, prvi ugovor kojim se osiguravaju 
početna sredstva za realizaciju projekta, dok će se kroz dodatke istom u 2018. godini, 
kontinuirano osiguravati dodatna sredstva.. Usluga odvodnja d.o.o. provodi nabavu za 
korištenje usluge CCTV snimanja i inspekcije kolektora, a koje su nužne pred radnje za kasniju 
izradu studije izvedivosti. U I. etapi izvršiti će se snimanje ukupno 12.940 metara kolektora dok 
bi se u II. fazi snimilo još 12.000 metara. Postotak sufinanciranja same izrade studije 
projektiranja je omjer 85% -15%, od čega 85% iznosa se sufinancira od strane Hrvatskih voda. 
Za ostatak od 15% iznosa, postavlja se pitanje načina sufinanciranja između Grada i Općina 
čime se dovodi u pitanje i način financiranja i drugih troškova koji mogu nastati prilikom izrade 
studije, administrativni, troškovi zaposlenika, troškovi provedbe javne nabave i drugo. 
Istaknula je kako je između Grada Pazina i Općina potpisano u veljači 2018. godini, Pismo 
namjere, koje je upućeno Hrvatskim vodama, kojim se iskazalo prihvaćanje i spremnost 
aktivnog sudjelovanja u svim fazama pripreme potrebne studijske i tehničke dokumentacije i 
programskih dokumenata za potrebe realizacije Projekta izrade studije izvedivosti. Ukazala se 
potreba za definiranjem načina sudjelovanja Općina u sufinanciranju vlastitog udjela od 15% 
kao i neprihvatljivih i dodatnih troškova. Kao najracionalnije rješenje, predlaže se da svaka 
jedinica lokalne samouprave sudjeluje u financiranju udjela od 15% (vlastita sredstva) sukladno 
Ugovoru o sufinanciranju studijske, projektne i tender dokumentacije za EU projekt 
proporcionalno udjelu broja stanovnika pojedine jedince lokalne samouprave izvan programa 
IVS-a. Udjeli broja stanovnika svake jedince lokalne samouprave izvan programa IVS-a su 
sljedeći: 
 
 
 



GRAD PAZIN 57% 
OPĆINA CEROVLJE  6% 
OPĆINA GRAČIŠĆE 5% 
OPĆINA KAROJBA 6% 
OPĆINA LUPOGLAV 9% 
OPĆINA MOTOVUN 9% 
OPĆINA TINJAN 8% 
OPĆINA SVETI PETAR U 
ŠUMI 

0% 

 
Predložena su dva načina za sufinanciranje neprihvatljivih i dodatnih troškova 

administrativni, troškovi zaposlenika, troškovi provedbe javne nabave i drugo. Prvi je da 
jedince lokalne samouprave (općine) sudjeluju u financiranju istih sklapanjem zasebnih 
Ugovora sa Uslugom odvodnja d.o.o., tim Ugovorom definirao bi se iznos koje bi Općine 
mjesečno plaćale tvrtki Usluga odvodnja d.o.o., te na taj način sudjelovale u financiranju 
neprihvatljivih i dodanih troškova. Druga mogućnost je da jedinice lokalne samouprave 
podmiruju pojedinačne račune koji se ispostavljaju za neprihvatljive i dodatne troškove. Time 
bi Usluga odvodnja d.o.o. svaki zaprimljeni račun, koji se odnosi na Izradu studije izvedivosti, 
projektiranja i izgradnje odvodnje središnje Istre a neprihvatljiv je ili se odnosi na dodatne 
troškove, ponovno proporcionalno udjelu broja stanovnika pojedine jedince lokalne 
samouprave izvan programa IVS-a, perfektuirala jedincima lokalne samouprave (općinama). 
Zaključno, pravnica Krnjus navela je da bi se što prije trebalo usuglasiti oko modela 
sufinanciranja te poduzeti sve potrebne radnje u svrhu realizacije. 

Gradonačelnik, Renato Krulčić ukazao je i na mogućnost trećeg modela sufinanciranja 
kroz dokapitalizaciju tvrtke Usluge odvodanja d.o.o. Tvrtka bi imala priljev svježeg kapitala te 
bi se bez raspoređivanja 15% na jedince lokalne samouprave, osigurala sredstva za nesmetan 
rad tvrtke Usluga odvodnja d.o.o. Temeljni kapital društva Usluge odvodnje d.o.o. iznosi 
4.716.500,00 kuna, te se predlaže da iznos kojim će se dokapitalizirati društvo bude jednak te 
bi se plaćao obročno. Kao voditelj Projektnog tima i ovlaštenik Hrvatskih voda za investicijski 
nadzor imenovan je g. Davor Kalčić, koji će cijeli projekt izrade voditi i pratiti do okončavanja. 
Nakon iznesenih informacija Gradonačelnik otvara raspravu. Emil Daus, Načelnik Općine 
Cerovlje, upitao je kolika je visina osnovnih troškova izrade studije. Direktor Usluge odvodnje 
d.o.o, Dragan Šipraka rekao je kako su troškovi studije između  2.000.000,00 i 3.000.000,00 
kuna. Gradonačelnik je istaknuo kako je predviđeno vrijeme trajanja izrade studije do kraja 
2019. godine, 2020. godine, očekuje se potpisivanje Ugovora te raspisivanje natječaja za 
radove. Do 2025. godine očekuje se završetak radova. Dogovoreno je da se pripremi radni 
materijal, sa svim prethodnim modelima sufinanciranja kako bi se na sljedećoj koordinaciji 
načelnika Pazinštine i Gradonačelnika, opredijelili za određeni model. 

 
  

 
Ad.3) 

Informacije oko implementacije prikupljanja otpada 
 

 
Matea Sinčić, glasnogovornica Usluge d.o.o., održala je prezentaciju o trenutnom stanju 

oko uvođenja novog sustava implementacije otpada. Prikazana je statistika zaključno sa 29. 



kolovozom 2018. godine. Prezentacijom su obuhvaćene sljedeće teme: minimalna javna usluga 
(volumen, prihodi, projekcije), cijena usluge za količinu predanog otpada (Kaštijun), tehnička 
rješenja (Motovun, iznajmljivači, vikendaši, socijalne kategorije). Potvrđeno je kako je 
postavljeno 98% polu podzemnih spremnika (u planu postavljanje još 1 i time bi se postigao 
100% učinak), i podignuto 93% korisničkih kartica (razlozi za ne podizanje kartica: korisnici 
ne žive na adresi, pokojni su ili ne žele podignuti korisničku karticu). Za skupinu koja ne želi 
podignuti korisničku kartica, poslano je pismo ohrabrenja zajedno sa računima za kolovoz da 
se kartice podignu. Individualni spremnici podijeljeni su 95% korisnika, te je ostalo još 5% ( 
305 korisnika koja trebaju podignuti spremnike).  Napomenula je kako izjave dolaze korisnici 
potpisati direktno na adresu Usluge d.o.o.. Postavljanje zelenih otoka bilježi porast od 130%. 
Prije 01. srpnja 2018, na području jedinica lokalne samouprave bilo je postavljeno 108 zelenih 
otoka, dok je na današnji dan postavljeno 236. Sveukupno je do sada na području Grada Pazina 
i općinama postavljeno 417 zelenih otoka. Stanje sa zaduženim volumenom najbolje se opisuje 
u sljedećoj tablici: 

 
 

ZADUŽENI 
VOLUMEN 

STANJE S 
28.08.2018. 

STANJE 
PREMA 

PODJELI OD 
STRANE 

USLUGE d.o.o. 

POSTOTAK 
SMANJENJA/POVEĆANJA 

80 4591 1988 130% 
120 1682 2305 -27% 
240 702 2403 -70% 
360 156 277 -43% 
770 57 91 -37% 

1100 152 194 -21% 
UKUPNI BROJ 
ZADUŽENJA 

7340 7258 1,12% 

VOLUMEN PO 
OSOBI TJEDNO 

57,17 79,4  

 
 
Glasnogovornica Usluge d.o.o., istaknula je kako je Europski prosjek 84 litre/tjedno, 

dok je Hrvatski prosjek 70 litara/tjedno, a prosjek Istarske županije 93,54litre/tjedno. Prosjek 
Grada Pazina je između 74 litre – 85 litara tjedno. Smanjenje količine otpada po odabiru 
korisnika iznosi 27,3 litara tjedno. Iz Usluge d.o.o., najveći problem vide u načinu odlaganja 
miješanog komunalnog otpada, koji korisnicu odlažu u zelene otoke. Zeleni otoci spadaju u 
minimalnu javnu uslugu, ali taj problem povlači i potrebi za paralelnim sustavom odvoza 
otpada. Također napominje kako je dostupnost volumena po stanovniku u zelenim otocima prije 
bio 15 litara tjedno, a sada iznosi 76,9 litara tjedno po stanovniku. Ističu kako su svjesni svojih 
propusta, ali i da treba sagledati problem i iz stajališta građana i njih kao tvrtke. Na ovom 
problemu nastavljaju raditi i dalje, kako bi se pronašlo riješene za navedenu problematiku 
odlaganja miješanog komunalnog otpada u zelene otoke. Napominje kako je sa 15. kolovozom 
2018. godine, tvrtka Metis d.d. objavila nove cijene otkupa otpada, iznosi koje Usluga d.o.o. 
plaća tvrtki Metis d.d. su: 1100 kuna/toni za čisti otpad koji se može ponovno upotrijebiti, te 
1500 kuna/toni za neadekvatno sortiran ili zaprljan otpad. Napominje kako je ovo generalni 



problem koji je na razini cjelokupne Europe zbog sankcija koje je uvela Kina na uvoz plastičnog 
otpada. Projekcija prihoda na donjoj je granici održivosti sustava, koja se reflektira na smanjenu 
mogućnost zapošljavanje dodatne radne snage za kojom se ukazala potreba u tvrtki, smanjenu 
mogućnost za korekciju cijena te smanjenu dinamiku ulaganja. Prezentirana su i tehnička 
rješenja za određenu problematiku (socijalno osjetljive kategorije, povremeni boravak „ 
vikendaši“, iznajmljivači, mogućnost uvođenja spremnika od 40 litara za samačka kućanstva i 
problem Motovuna i sličnih područja kao specifičnog područja), koja su još u fazi rasprave. 
Nakon prezentacije, Gradonačelnik je ukazao na problem neugodnih mirisa koji se šire oko 
postavljenih polu podzemnih spremnika. Iz Usluge d.o.o., ističu kako su svjesni tog problema 
te da će početi sa aktivnostima sprječavanja širenja neugodnih mirisa te da će uvesti češće 
pražnjenje spremnika kao i dodavanje u spremnike sredstava koja sprečavaju nastanak 
neugodnog mirisa. Iz Usluge d.o.o. napominju kako su svjesni pogreška u početku 
implementacije novog sistema komunalnog otpada, te će učiniti sve što je u njihovoj moći da 
se pogreške anuliraju te iz ovog procesa iznjedri rješenje koje je optimalno za građane. Prijedlog 
koji je dan na razmatranje, je dostupnost nadzemnog spremnika za mješini komunalni otpad 
zapremnine od cca 300-400 litara. U njega bi se mogao odlagati otpad kojeg se korisnici žele 
riješiti istog dana kada je i nastao. Takvi spremnici postavili bi se na frekventnim područjima, 
koji bi se koristili na kovanice, te bi se na taj način omogućilo odlaganje otpatka i turistima. 
Time bi se stvorili uvjeti dostupnosti odlaganja miješanog komunalnog otpada za vrećice manje 
zapremnine. 

 

Ad.4) Kronologija aktivnosti projekata vezanih za gospodarenje otpadom ( reciklažno 
dvorište, sanacija odlagališta Jelenčići V. – IV. Faza, sanacija odlagališta Jelenčići V. – 

staro odlagalište) 
 
Gradonačelnik je predstavio kronologiju aktivnosti vezano za 4. točku Dnevnog reda.  
Izgradanja i opremanje reciklažnog dvorišta, teče prema planu. 25.  svibnja 2018. 

godine, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „ Izgradnja i opremanje 
reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada Jelenčići V“  između Grada Pazina i Fonda, 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike . Visina priznatih troškova je 1.058.327,00 kuna od 
čega je 85% odnosno 899.577,95 kuna bespovratnih sredstava EU iz Kohezijskog fonda. 
Provedena je javna nabava u srpnju 2018. godine, za vođenje projekata u vrijednosti 17.400,00 
kuna, te je odabrana tvrtka Eurokonzalting d.o.o. iz  Pule.  U kolovozu je odabrana tvrtka Idea 
Art iz Pazina, za vidljivost projekta u vrijednosti 2.000,00 kuna. Javna nabava za radove i 
opremu je u tijeku te će se 31. kolovoza 2018. godine održati otvaranje ponuda. Rok za izvršenje 
radova i opremanje reciklažnog dvorišta je 180 dana od potpisivanja ugovora. U planu je da 
radovi budu gotovi do travnja/svibnja 2019. godine. Jednostavna nabava za edukaciju koja je 
predviđena ovim projektom provesti će se u rujnu 2018. godine u vrijednosti od 46.504,00 kuna. 
Teme edukacije su odvojeno prikupljanje otpada povezano sa reciklažnim dvorištem. 

Projekt izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koji je 
prijavljen pod nazivom „ProEduEko- znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“. Projekt 
je započeo 28. lipnja 2018 godine. 13. kolovoza 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava za projekt, čija je vrijednost 439.697,86 kuna od čega su EU sredstava 
iz Kohezijskog fonda u visini od 85% odnosno 373.743,15 kuna. Ostatak od 15% dijeli se na 
sve nositelje aktivnosti kojima je sklopljen Sporazum između Grada Pazina i Grada Buzeta, te 
općina: Lanišće, Motovun, Tinjan, Karojba, Cerovlje, Gračišće, Sv. Petar u šumi i Lupoglav, 
ovisno o vrsti aktivnosti i broju stanovnika. Nabava za aktivnosti kreće u rujnu 2018 godine. 



Teme koje će biti obuhvaćene edukacijom su sprječavanje nastanka otpada, odvojeno 
prikupljanje otpada i kompostiranje, ponovna uporaba predmeta i održivo gospodarenje 
otpadom.  

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V je u IV fazi radova. Izrađen je 
elaborat zaštite okoliša za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada. Na osnovu toga je 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zatražilo da provede postupak ocjene o potrebi procjene 
utjecaja zahvata sanacije na okoliš. Rješenje Ministarstva se čeka. U tijeku je izrada glavnog 
projekta za IV. Fazu, od strane tvrtke H-PROJKT d.o.o. iz Zagreba. Izrada dokumentacije 
sufinancira Fond u omjeru 40% Fond, a 60% Grad Pazin. U planu je prijava projekta na otvoreni 
javni natječaj za sufinanciranje sanacije odlagališta otpada iz EU Kohezijskog fonda. Omjer 
sufinanciranja je 85% EU sredstava iz Kohezijskog fonda. 

Za sanacija odlagališta otpada Jelenčići V- staro odlagalište, izrađen je geotehnički 
elaborat kao i elaborat zaštite okoliša za sanaciju otpada Jelenčići V- staro odlagalište. Na 
temelju elaborata, Ministarstvo zaštite okoliša provelo je postupak ocjene o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliš, te izdalo Rješenje prema kojem je zahvat prihvatljiv za okoliš. U 
izradi je Glavni projekt sanacije odlagališta od stane tvrtke H-PROJEKT d.o.o. Zagreb.  

 
 
 

Ad.4) Razno 
 
Alen Rosić, načelnik Općine Karojba ukazao je na problematiku djece upisane u matični 

vrtić Karojba, koja nemaju mjesto prebivališta u toj općini, a upisana su u godinama u kojima 
je postojao manji interes za upis iz same Općine. Istaknuo je kako se time stvara problem 
neupisane djece, budući da djeca iz  drugih općina automatski ostaju upisana dok ne krenu u 
školu, a u idućim godinama kad je interes veći djeca koja imaju prebivalište u istoj općini u 
kojoj je i vrtić ne mogu se upisati. Gradonačelnik je istaknuo kako će se problematika 
razmotriti.  

 
Gradonačelnik Krulčić zahvaljuje svima na raspravi te zaključuje sjednicu Koordinacije 

Gradonačelnika Grada Pazina i Općinskih načelnika Pazinštine. 
 
Koordinacija je završila u 10:45 sati.   
 
 

 
KLASA: 022-01/18-01/40 
URBROJ: 2163/01-01-01-18-3 
Pazin, 30. kolovoza 2018. 
 

  Zapisničar              Gradonačelnik  
           Dejzi Miljavac                                    Renato Krulčić 

 


