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U Pazinu, 11.12.2019. godine
ZAPISNIK
sa 14. sjednice Skupštine Pazin sport d.o.o. održane dana 11.12.2019. godine s
početkom u 08:30 sati. Sjednici su prisustvovali Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić,
koji čini Skupštinu društva, kao jedini predstavnik Grada Pazina u Skupštini društva Pazin
sport d.o.o., te Samanta Grizila, Direktor – član Uprave društva.
Samanta Grizila otvara sjednicu i konstatira da postoji kvorum za donošenje
pravovaljanih zaključaka, te predlaže raspravu po predloženom dnevnom redu.
Za zapisničara po sjednici Skupštine postavlja se Samanta Grizila.
DNEVNI

RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine
2. Usvajanje Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020. godinu
3. Razno, prema potrebi.
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane sudionika sjednice.
Ad-1
Usvaja se Zapisnik sa 13. sjednice Skupštine Pazin sport d.o.o.
Ad-2
Kod druge točke Dnevnog reda, Direktor – član Uprave Samanta Grizila
izvješćuje Skupštinu o dokumentu Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2020.
godinu. Sam izvještaj se sastoji od prikaza temeljne strukture društva – od osnivanja,
djelatnosti i organa, vizije, misije i ciljeva do unutarnjeg ustroja društva, pregleda ostvarenja u
2019. godini, te prikaza financijskog plana prihoda i rashoda te rezultata poslovanja za 2020.
godinu. Što se tiče strukture zaposlenika, broj je isti te su tijekom 2019. godine svi zaposlenici
osposobljeni su iz područja zaštite na radu, te osposobljeni za pružanje prve pomoći, dok je
četiri zaposlenika osposobljeno za dobrovoljnog vatrogasca. Također, zaposlenici su tijekom
2019. godine obavili obvezne liječničke preglede sukladno zaštiti na radu, obavljanju poslova
i važećim propisima. Brojna su sportska i druga događanja održana u objektima tijekom 2019.
godine. U siječnju u Školsko-gradsko sportskoj dvorani Pazin u organizaciji Zajednice
sportskih udruga Grada Pazina i Pazin sporta d.o.o. završila je Malonogometna Zimska liga
La Marenda Pazin 2018./2019. godine i po prvi puta Malonogometni turnir U11 Pristav 2019.
godine. U Zimskoj ligi koja je započela polovicom prosinca nastupilo je ukupno 12 ekipa. U
siječnju u Boćarskom centru Aleksandar Anzur finalnim susretima završena je Zimska liga
Tino Matošević 2018/2019, tijekom koje je odigrano 148 susreta uz sudjelovanje ukupno 24
ekipa. Tradicionalno u mjesecu veljači u Školsko-gradsko sportskoj dvorani održana je
svečanost proglašenja najboljih sportaša Grada Pazina na kojoj su dodijeljena priznanja
klubovima i pojedincima za ostvarena sportska dostignuća i rezultate u prošloj godini, a pred
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okupljene su stali i najperspektivniji mladi sportaši do 18 godina u granskim sportovima te
oni koji su zaslužili posebne nagrade i priznanja. Tijekom ožujka u Školsko-gradskoj
sportskoj dvorani u Pazinu održan je turnir Prvenstva Hrvatske u Mini košarci – Turnir Regije
Zapad koji je bio ispunjen utakmicama najmlađeg uzrasta U9 i utakmicama U11 uzrasta za
dečke i djevojčice. Udruga pčelara “Lipa” Pazin, pod pokroviteljstvom Istarske županije i
Grada Pazina, u suorganizaciji LAG “Središnja Istra”, Turističke zajednice središnje Istre,
Udruženja obrtnika Pazin, organizirala je međunarodnu prodajnu izložbu pčelarske opreme,
pčelarskih proizvoda i stručno edukativni skup, 14. Dane meda u prostorima Školsko-gradske
sportske dvorane u Pazinu. U Školsko-gradsko sportskoj dvorani je održan i dječji
maskembal, uz edukacije i redovna natjecanja u prostoru polivalentne dvorane, kao i redovne
utakmice i lige košarke, odbojke, rukometa, te stolnog tenisa, boćanja i nogometa u ostalim
objektima. Tijekom veljače povodom Valentinova održan je u Školsko-gradsko sportskoj
dvorani koncert Željka Joksimovića i Maura Staraja. Također u velikoj dvorani održana su
županijska prvenstva u kickboxingu i stolnom tenisu, a tijekom ožujka održano je i pokazno
predstavljanje zanimanja policajca u organizaciji Policijske akademije MUP-a. Gimnazija i
strukovna škola J. Dobrile održala je županijska sportska natjecanja, a također i projekt Na
naš način. U mjesecu travnju u Školsko-gradsko sportskoj dvorani održano je prvenstvo
Republike Hrvatske u mini košarci kao i minibasket turnir. Ovogodišnje prvenstvo parova u
organizaciji Boćarskog saveza Pazina i Boćarskog kluba Kompakt održano je krajem travnja
u Boćarskom centru Aleksandar Anzur. U svibnju je održana završnica prvenstva u mini
košarci u Školsko-gradsko sportskoj dvorani u Pazinu za kategorije U9 i U11. Tradicionalno u
svibnju, na Gradskom stadionu u Pazinu održan je Olimpijski festival dječjih vrtića. U
Boćarskom centru Aleksandar Anzur u Pazinu održano je Prvenstvo Boćarskog saveza Grada
Pazina u disciplini precizno izbijanje također u svibnju. Dana 18. svibnja u velikoj dvorani
Školsko-gradske sportske dvorane Pazin u organizaciji Pazin sport d.o.o. i Valentine Baf,
jedne od korisnica dvorane održan je fitness dan koji je bio otvoren za građane i sve
zainteresirane a na kojem se predstavila sportska aktivnost piloxinga koja se i inače redovno
održava u dvorani. Veliki Kinder Sport turnir u košarci Plazma Sportskih igara mladih održan
je dana 16. lipnja u Školsko-gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu. Peti puta u šest godina
održavanja Pazin je tijekom lipnja u Boćarskom centru Aleksandar Anzur bio domaćin
velikog finala za Istarsku županiji projekta Istarskog boćarskog saveza pod nazivom Boćajmo
u školi. U organizaciji Ženskog odbojkaškog kluba Pazin i Pazin sport d.o.o. je dana 27. lipnja
u Školsko-gradsko sportskoj dvorani Pazin održan nastup gošća iz američkog univerziteta
Clemson Univeristy, South Carolina koje su odigrale prijateljsku utakmicu sa juniorskom
(U18) reprezentacijom Hrvatske. Dana 18. srpnja u polivalentnoj dvorani Školsko-gradske
sportske dvorane Pazin predstavljeno je i najavljeno 11. izdanje boćarskog turnira Velika
nagrada Grada Pazina. Za isti događaj izvlačenje parova Velike nagrade Grada Pazina održalo
se 01. kolovoza 2019. godine u polivalentnoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane
Pazin. U Boćarskom centru Aleksandar Anzur Pazin tijekom prvog vikenda mjeseca
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kolovoza, odnosno 03. i 04. kolovoza 2019. godine održan je međunarodni turnir Velika
nagrada Grada Pazina. Odigravalo se također po boćalištima na području cijele Istre te u
dvorani i vanjskim terenima centra u Pazinu. Tradicionalno kao i svake godine, u velikoj
dvorani Školsko-gradske sportske dvorane Pazin povodom obilježavanja Rima održan je
turnir u stolnom tenisu. Nastupilo je preko 40 natjecatelja iz četiri zemlje. Mala škola atletike
za djecu od 5 do 10 godina novost je u sportskoj aktivnosti i ponudi sportskih udruga na
području Grada Pazina. Tijekom kolovoza i rujna otvorene su prijave, a aktivnosti će se
odvijati u Školsko-gradsko sportskoj dvorani u Pazinu te na Gradskom stadionu u Pazinu, te
su redovni treninzi započeli početkom listopada u trajanju od dva puta tjedno. Organizatori su
Športsko rekreativni klub Vita Pazin i Sportsko društvo Trickeri Pazin uz potporu i Pazin
sport-a d.o.o. Dana 09. rujna započela je nova školska godina 2019/2020 te su izrađeni
rasporedi za novu školsku ujedno i natjecateljsku godinu 2019/2020 i objavljeni na
www.pazin-sport.hr. Predstavljanje udruga i sportskih klubova održalo se 19. rujna 2019. u
Školsko-gradsko sportskoj dvorani u Pazinu u prostorima hola dvorane, te polivalentne i
velike dvorane. Dana 22. rujna uspješno je završen Odbojkaški međunarodni turnir
prijateljstva koji je okupio čak 12 ekipa iz Hrvatske, Italije i Slovenije a koji se odigrao u
velikoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane. Dana 26. rujna 2019. godine u
polivalentnoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane održana je najava košarkaškog
turnira. Na najavi su bili prisutni predstavnici Košarkaškog kluba Pazin, Zajednice sportskih
udruga Grada Pazina i Pazin sport d.o.o., te medija. U velikoj dvorani je nakon tri dana
trajanja 29. rujna uspješno završen 15. memorijalni međunarodni turnir Marijan Salamun
Salko, gdje se osim utakmica košarke, održao i okrugli stol trenera u košarci. Izložba gljiva
održala se 11. i 12. listopada 2019. godine u Školsko-gradsko sportskoj dvorani u Pazinu.
Dana 22. listopada u Boćarskom centru Aleksandar Anzur održalo se Državno natjecanje u
boćanju za korisnike domova za (psihički bolesne) odrasle osobe, i to drugu godinu zaredom.
U polivalentnoj dvorani i povremeno velikoj dvorani se redovno održavaju županijske lige u
stolnom tenisu, dok u Boćarskom centru tijekom studenog započinje Zimska liga u boćanju
Tino Matošević kao i redovna I. Hrvatska boćarska liga. Do kraja tekuće godine od listopada
u tijeku je Mala škola atletike za djecu od 5 do 10 godina u Pazinu koja se održava u Školskogradsko sportskoj dvorani odnosno velikoj dvorani te na prostoru Gradskog stadiona Pazina.
Za dio pružene potpore u navedenim aktivnostima Pazin sport d.o.o. je primio zahvalnicu
Male škole atletike. Povodom obilježavanja 120. obljetnice Gimnazije i strukovne škole Jurja
Dobrile Pazin, u Školsko-gradsko sportskoj dvorani su se tijekom tri dana odnosno 11., 12. i
14. studenog u prostorima velike i polivalentne dvorane održali Sportski susreti. Hrvatski
košarkaški savez od 19. do 21. studenog u Pazinu u Školsko-gradsko sportskoj dvorani
organizirao je međunarodni turnir za mlađe kategorije. Na turniru su nastupali igrači 2004.
godište i mlađi, a sudjelovale su reprezentacije Hrvatske, Poljske, Slovenije i Turske. Udruga
roditelja djece s teškoćama u razvoju Hoću-Mogu proslavila je 20. studenog 5. godišnjicu
rada te održala i predstavljanje humanitarne akcije KalenDAR LJUBAVI, na kojem je
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prisustvovao i Pazin sport d.o.o. Jedna je koncertna manifestacija zakazana u zimskom dijelu
sezone 2019./2020. i to klapski koncert koji se održava dana 21. prosinca u Školsko-gradsko
sportskoj dvorani. „Pazin bike“ naziv je novog sustava za iznajmljivanje i popravak
električnih bicikli koji je Grad Pazin postavio u samom centru grada Pazina, uz potporu
Ministarstva turizma i Turističke zajednice središnje Istre. Sustav je 02.08.2019. godine
uveden u rad za korištenje krajnjim korisnicima – građanima i posjetiteljima Pazina. Zahtjev
za suglasnost od strane Pazin sport d.o.o. na prijedlog Cjenika sustava javnih bicikala Pazin
Bike poslan je 23.07.2019. godine prema Gradu Pazinu, te je isti usvojen i objavljen uz Opće
uvjete korištenja. Ugovor o upravljanju Pazin Bike sustavom za iznajmljivanje bicikala
između Pazin sport-a d.o.o. i Grada Pazina potpisan je 23.07.2019. godine. Nadalje, Ugovor o
poslovnoj suradnji između Pazin sport-a d.o.o. i GO2BIKE d.o.o. 26.07.2019. godine, Ugovor
o održavanju sustava javnih bicikala Pazin Bike između Pazin sport-a d.o.o. i UTE d.o.o.
26.07.2019. godine. U dijelu promidžbe nakon javne konferencije, sva je dokumentacija kao i
fotografije te promocijski spot objavljeni na web stranici Pazin sport-a d.o.o. Tijekom
razdoblja korištenja Pazin Bike sustava u 2019. godini odnosno od kolovoza do studenog
ostvareno je ukupno 864,80 kn prihoda te 430,10 kn troškova. U navedenom periodu
ostvareno je ukupno 55 sati najma odnosno 48 sati po sat vremena te jedan poludnevni najam
od 7 sati sukladno Cjeniku i Općim uvjetima korištenja. Školsko-gradska sportska dvorana
odnosno društvo tijekom veljače ulaganjem u nove načine strojnog čišćenja uporabom
ekološki i održivih materijala i sredstava postao je nositelj FIMAP certifikata u čišćenju. Dana
22. veljače 2019. godine obavljen je inspekcijski nadzor MUP-a u Boćarskom centru A.
Anzur čime je uspješno dovršen proces požarnog odjeljivanja kotlovnice i spremnika lož ulja.
Nakon obavljenih radova, ishođenja su sva uvjerenja i zapisnici o zadovoljavanju spremnika
te prostora kotlovnice. Tijekom veljače obavljeni su pregledi objekta Školsko-gradske
sportske dvorane na kojima su sudjelovali predstavnici izvođača Mipcro d.o.o., Učka
konzalting d.o.o. i predstavnici ostalih dobavljača. Sva je tekuća problematika (vlaga, krovište
i ostalo) riješeno redovnim obilascima i popravcima. Konstatirano je s njihove strane kako se
objekt kvalitetno održava u svakom pogledu. Jedino što predstavlja problem a nedostatak je
projektnog rješenja jest kondenzacija koja stvara promjene na krovnim nosačima za što se
predlaže ventilacija ugradnjom ventilacijskih rešetki što će izvođač izvršiti na svoj trošak u
potpunosti te će se na taj način utvrditi može li se riješiti i taj (estetski) problem te potom
vidjeti koliko bi financijski iznosilo da se isto odradi do kraja. Navedeni odzračnici montirani
su tijekom ožujka prema dogovoru te će se do jeseni pratiti stanje. Nova ulaganja u Školskogradsko sportskoj dvorani u Pazinu dovršena su krajem lipnja. Realizirano je zatvoreno
spremište kod gospodarskog ulaza u dvoranu gdje se dobiva novi dodatni zatvoreni prostor
skladištenja opreme. Također tijekom mjeseca lipnja izvršeni su radovi na dodatnom
uzemljenju na objektu Gradskog stadiona Pazina koji su nakon završenih radova i atestirani
sukladno zakonskim propisima. U dijelu priprema za novu školsku i natjecateljsku godinu
2019/2020, obnovljene su crte na prostoru velike dvorane Školsko-gradske sportske dvorane

PAZIN SPORT d.o.o. za upravljanje i održavanje sportskih
građevina
Tugomila Ujčića, profesora 2
52000 PAZIN (Školsko-gradska sportska dvorana)
OIB: 43950983256|IBAN:HR89 2340 0091 1106 6424 4
www.pazin-sport.hr|uprava@pazin-sport.hr |+385918918712

Pazin od strane Multi – sport d.o.o. Cerovlje. U mjesecu studenom povodom propuštanja vode
i vlage sa krovišta Školsko-gradske sportske dvorane objekt su po pozivu posjetili
predstavnici Mipcro d.o.o. koji će u narednom vremenu sanirati nedostatke. Tijekom ožujka
raspisan je natječaj za radno mjesto kućnog majstora na poslovima održavanja na objektu
Gradskog stadiona Pazin koji je zaposlen sa 01. travnja, odlaskom postojećeg sa datumom 31.
ožujka redovnim otkazom Ugovora o radu. Postojeći broj zaposlenika ostaje nepromijenjen.
Sukladno članku 8. Odluke o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama (Službene
novine Grada Pazina broj 33/2014) Pazin sport d.o.o. dana 17. rujna 2019. godine raspisao je
natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Daje se u zakup prikupljanjem pisanih
ponuda poslovni prostor u prizemlju zgrade Boćarskog centra Aleksandar Anzur Pazin, na
adresi Trg pod Lipom 1, Pazin 52000, u namjeni ugostiteljskog prostora, u vlasništvu Grada
Pazina, pod upravljanjem društva Pazin sport d.o.o., površine od 50 m2. Poslovni prostor se
sastoji od jedinstvenog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, dva sanitarna čvora, te
zajedničkog hodnika i ulaznog prostora i pretprostora. Pazin sport d.o.o. donosi dana 04.
listopada Odluku o najpovoljnijem ponuditelju za zakup poslovnog prostora i to za
ponuditelja POLI BULIN jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, Pristava 2,
Pazin 52000, OIB 59248375899. Dana 27. lipnja održala se sjednica Gradskog vijeća Grada
Pazina na kojoj je jedna od točaka bila Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport
d.o.o. za 2018. godinu. Dokumentacija je objavljena na stranicama Grada Pazina i Pazin sport
d.o.o. te je navedeni Izvještaj jednoglasno usvojen. Tijekom 2019. godine održana je jedna
sjednica Nadzornog odbora, i to dana 20. svibnja 2019. godine u svezi Izvještaja o poslovanju
društva za 2018. godinu, te. Također, izvršeno je izvješćivanje Nadzornog odbora o tijeku
poslova, prihoda i stanja društva za razdoblja siječanj-ožujak, siječanj-lipanj i siječanj-rujan
2019. godine sukladno odredbama ZTD-a (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,
146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) o potrebi izvješćivanja, i to mailom.
Tijekom 2019. godine održana je jedna sjednica Skupštine, i to dana 27. svibnja 2019. godine
u svezi Izvještaja o poslovanju društva za 2018. godinu uz donošenje Odluka o utvrđivanju
godišnjih financijskih izvještaja i uporabe dobiti za 2018. godinu. Svi se materijali i
dokumentacija objavljuju na web stranici. Planirani prihodi za 2020. godinu u iznosu od
1.088.551,50 kn u sučeljavanju sa planiranim rashodima u iznosu od 1.083.514,00 kn dovode
do utvrđene dobiti prije oporezivanja od 5.037,50 kn. Porez na dobit od 12% na utvrđenu
dobit prije oporezivanja iznosi 604,50 kn, odnosno dobit nakon oporezivanja iznosi 4.433,00
kn. Na kraju dokumenta donosi se prikaz ostvarenja u projektu pomoćnog nogometnog
igrališta.
Ad-3
Pod točkom razno, daju se naputci za daljnju realizaciju dijela projekta Sportsko –
rekreacijskog centra odnosno izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta te rekonstrukcije
atletske staze. U tijeku je priprema natječajne dokumentacije za izvođača radova za izgradnju
pomoćnog nogometnog igrališta.
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Sjednica je završila u 09:00 sati.
Zapisničar
Samanta Grizila
Predstavnik Skupštine
Pazin sport d.o.o.
Renato Krulčić

