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Izvješćivanje Nadzornog odbora o tijeku poslova, prihoda i stanja društva za
razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine sukladno odredbama Zakona o
trgovačkim društvima
(Narodne novine 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, 40/19)

Prikaz prihoda siječanj – lipanj 2020. godine
Grafikon 1. Ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Ukupno ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine iznose 519.051,90 kn.
Sastoje se od četiri skupina prihoda – prihoda od zakupnina i najamnina u iznosu od
228.087,16 kn, financijskih prihoda od 17,86 kn, prihoda od naknada šteta od 16.946,88 kn, te
prihoda od donacija, subvencija, dotacija, potpora i poticaja u iznosu od 274.000,00 kn.
Prihodi od zakupnina i najamnina odnose se na prihode od zakupa sportskih objekata za
provođenje sportsko – rekreacijskih aktivnosti kao i poslovnih prostora. Financijski prihodi
odnose se na redovne kamate po otvorenom računu, prihodi od naknade šteta na prijavljene
naknade šteta prema osiguravajućem društvu po sklopljenim policama osiguranja za štetne
događaje, dok se prihodi od donacija odnose na prihode donacija Grada Pazina za održavanje
sportskih objekata.
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Grafikon 2. Udjeli u ukupnim prihodima za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

U ukupnim prihodima, prihodi od zakupnina i najamnina čine 43,94% ukupnih prihoda,
financijski prihodi manje od 1%, prihodi od naknada šteta 3,26%, dok prihodi od donacija
čine 52,79% ukupnih prihoda.
Grafikon 3. Prihodi od zakupnina i najamnina za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
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Od tri objekta, Boćarskog centra Aleksandar Anzur, Školsko – gradske sportske dvorane te
Gradskog stadiona, kojima upravlja Pazin sport d.o.o., najveći prihod od zakupnina u
promatranom razdoblju ostvaren je od Školsko-gradske sportske dvorane, slijedi Boćarski
centar te potom Gradski stadion. Ukupni prihodi od zakupnina objekta Školsko – gradske
sportske dvorane sastoje se od prihoda velike dvorane u iznosu od 93.179,20 kn, polivalentne
dvorane 16.215,40 kn, prihoda od ugostiteljskog prostora u navedenom sportskom objektu od
31.648,00 kn dok prihodi od ambulantnog prostora iznose 2.700,00 kn. Boćarski centar
Aleksandar Anzur ostvario je prihode koji se sastoje od prihoda od redovnog korištenja
sportskog objekta 5.952,00 kn, dok prihodi od poslovnih prostora u navedenom objektu
iznose 54.081,00 kn. Ukupni prihodi od zakupa Gradskoga stadiona sastoje se od prihoda od
zakupnina poslovnoga prostora u sportskom objektu 12.311,56 kn te prihoda od zakupa
samog sportskog objekta 12.000,00 kn. Ukupni prihodi od zakupnina i najamnina za
promatrano razdoblje iznose 228.087,16 kn.
Grafikon 4. Udjeli u ukupnim prihodima zakupnina i najamnina za razdoblje siječanj – lipanj
2020. godine

U ukupnim prihodima od zakupnina i najamnina, najznačajniji su prihodi od zakupnina i
najamnina velike dvorane Školsko-gradske sportske dvorane od 40,85%, te prihodi od
poslovnih prostora Boćarskog centra A. Anzur od 23,71%. Slijede prihodi od ugostiteljskog
prostora Školsko-gradske sportske dvorane 13,88%, prihodi od zakupa polivalentne dvorane
Školsko-gradske sportske dvorane 7,11%. Ostali prihodi imaju udio ispod 5,50% u ukupnim
prihodima od zakupnina i najamnina.
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Grafikon 5. Prihodi od donacija, subvencija, dotacija, potpora i poticaja za razdoblje siječanj
– lipanj 2020. godine

Ostvareni prihodi od donacija Grada Pazina za održavanje sportskih objekata iznose ukupno
274.000,00 kn, od čega se 149.000,00 kn odnosi na sportski objekt Školsko-gradske sportske
dvorane, 45.000,00 kn na Boćarski centar te 80.000,00 kn na održavanje objekta Gradskog
stadiona.
Grafikon 6. Udjeli u ukupnim prihodima od donacija za razdoblje siječanj – lipanj 2020.
godine
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U ukupnim prihodima od donacija, 54,38% čine prihodi od donacija za održavanje objekta
Školsko-gradske sportske dvorane, 16,42% Boćarskog centra A. Anzur Pazin te 29,20%
Gradskog stadiona Pazin.

Prikaz rashoda siječanj – lipanj 2020. godine
Grafikon 7. Ostvareni rashodi za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Ukupni rashodi ostvareni u izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine iznose
437.106,42 kn. Rashodima su obuhvaćeni materijalni troškovi sa 55.815,66 kn, troškovi
usluga sa 83.932,48 kn, troškovi osoblja sa 248.754,79 kn, te ostali troškovi poslovanja u
iznosu od 48.603,49 kn. Razrada pojedinih vrsta troškova u grafičkom i opisnom obliku
nalazi se u nastavku.
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Grafikon 8. Udjeli u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Unutar ukupnih rashoda, najveći udio čine troškovi osoblja i to 56,91% u ukupnim rashodima,
slijede troškovi usluga sa 19,20%, materijalni troškovi sa 12,77%, te ostali troškovi
poslovanja sa 11,12% udjela u ukupnim rashodima.
Grafikon 9. Materijalni troškovi za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
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Ukupni materijalni troškovi u promatranom razdoblju iznose 55.815,66 kn. Najveći
materijalni troškovi su troškovi električne energije u iznosu od 28.158,43 kn, slijede materijal
za čišćenje i održavanje 13.502,62 kn te lož ulje u iznosu od 7.445,00 kn. Nadalje, troškovi
pomoćnog materijala iznose 2.624,34 kn, uredskog materijala 2.287,06 kn, ostalih troškova
energije 1.084,21 kn, te sitnog inventara 714,00 kn.
Grafikon 10. Udjeli u ukupnim materijalnim troškovima za razdoblje siječanj – lipanj 2020.
godine

U ukupnim materijalnim troškovima, 50,45% čine troškovi električne energije, 24,19%
troškovi materijala i sredstva za čišćenje i održavanje, 13,34% troškovi lož ulja, dok ostali
troškovi čine manje od 5% u ukupnim materijalnim troškovima.
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Grafikon 11. Troškovi usluga za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Troškovi usluga u promatranom razdoblju iznose 83.932,48 kn, te se sastoje od usluga
telefona i interneta u iznosu od 10.649,12 kn, poštanskih usluga 141,00 kn, prijevoznih usluga
55,00 kn, tekućeg održavanja 6.144,84 kn, usluga održavanja računalnog softvera i web
stranica 2.700,00 kn, usluga ostalih servisnih usluga i usluga osoba u iznosu od 11.587,90 kn.
Zakupnine opreme i najma strojeva iznose 480,00 kn, troškovi promidžbe 35.000,00 kn,
odvoz smeća 4.797,00 kn, troškovi vode 10.165,82 kn, te deratizacija i dezinfekcijske usluge
2.211,80 kn.
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Grafikon 12. Udjeli u ukupnim troškovima usluga za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

U ukupnim troškovima usluga, 41,70% čine troškovi promidžbe, 13,81% ostale servisne
usluge i usluge osoba, 12,69% trošak telefona i Interneta, 12,11% trošak vode, dok ostali
troškovi čine manje od 7,50% udjela u ukupnim troškovima usluga.
Grafikon 13. Troškovi osoblja za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
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Ukupni troškovi osoblja za promatrano razdoblje iznose 248.754,79 kn. Obuhvaćaju troškove
neto plaća, troškove poreza i prireza, doprinosa iz plaća te doprinosa na plaće kao i ostale
naknade za rad. Neto plaće za navedeno razdoblje ukupno iznose 151.435,38 kn, troškovi
poreza i prireza 10.109,96 kn, troškova doprinosa iz plaća 40.386,34 kn te troškova doprinosa
na plaće 21.743,11 kn. Naknade troškova radnicima i izdataka za ostala materijalna prava
radnika sastoje se od prijevoza na posao i s posla u ukupnom iznosu od 25.080,00 kn.
Grafikon 14. Udjeli u ukupnim troškovima osoblja za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

U ukupnim troškovima osoblja, najznačajniji udio imaju neto plaće i to 60,88% u ukupnim
troškovima osoblja, 16,24% čine troškovi doprinosa iz plaća, 10,08% troškovi prijevoza na
posao i posla, 8,74% doprinosi na plaće te 4,06% troškovi poreza i prireza iz plaća.
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Grafikon 15. Ostali troškovi poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Ostali troškovi poslovanja ukupno iznose 48.603,49 kn te obuhvaćaju premije osiguranja u
iznosu od 39.137,65 kn po policama sklopljenima za 2020. godinu, platni promet 1.080,45 kn,
članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i ostale članarine odnosno članstvo društva u LAG
– u Središnje Istre po plaćenoj članarini za 2020. godinu 468,00 kn, troškove licenciranih
prava i certifikata 444,00 kn, troškove školovanja i usavršavanja 999,00 kn, troškove stručne
literature 4.952,66 kn. Troškovi službenih glasila po objavi u Elektroničkom oglasniku javne
nabave iznose 1.500,00 kn, sudski troškovi i pristojbe za promjenu podataka u Registru
sportskih djelatnosti 20,00 kn te zatezne kamate 1,73 kn.
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Grafikon 16. Udjeli u ukupnim ostalim troškovima poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj
2020. godine

U ukupnim ostalim troškovima poslovanja, najznačajniji udio od 80,52% imaju premije
osiguranja, 10,19% troškovi stručne literature, 3,09% službenih glasila, dok ostali troškovi
čine manje od 3% udjela u ukupnim ostalim troškovima poslovanja.
Grafikon 17. Ukupni prihodi i rashodi za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
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Ukupni ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine iznose 519.051,90 kn dok
ukupni rashodi u istom razdoblju iznose 437.106,42 kn. Sukladno navedenome, u prvom
polugodištu 2020. godine ostvareno je 81.945,48 kn više prihoda u odnosu na rashode.

Ostala ostvarenja u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine
Održana događanja u sportskim objektima
U siječnju u Školsko-gradsko sportskoj dvorani završila je Malonogometna Zimska liga
2019./2020. godine. Početkom siječnja održana je minibasket liga na kojoj su nastupale U11
ekipe u organizaciji Košarkaškog kluba Pazin sa ekipama iz Istarske, Primorsko – goranske
županije te Italije. Tijekom siječnja i veljače u Boćarskom centru Aleksandar Anzur finalnim
susretima završena je Zimska liga Tino Matošević 2019/2020. Tijekom siječnja potpisan je
Ugovor o sufinanciranju programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2020. godinu s
Gradom Pazinom za Program održavanja sportskih objekata kojim su osigurana sredstva u
iznosu od 505.000 kuna, i to za tekuće i investicijsko održavanje Boćarskog centra A. Anzur
(80.000 kuna), za tekuće i investicijsko održavanje Gradskog stadiona (140.000 kuna) te za
održavanje Školsko-gradske sportske dvorane (255.000 kuna). Početkom veljače u Školskogradsko sportskoj dvorani Pazin održao se malonogometni turnir u organizaciji Nogometnog
središta Pazin. Na turniru su nastupili igrači godišta 2008. i mlađi sa cijelog područja Istarske
županije. Jedinstvena predkadetska liga košarke održala se u drugoj polovici mjeseca veljače
u velikoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane Pazin a gdje su gostovale ekipe
Dubrovnika, Splita, Stoje te domaćina Pazina. Istog vikenda održano je prvenstvo Istarske
županije u Mini basketu uzrasta do 11 godina. Tradicionalno, ove godine u mjesecu ožujku u
Školsko-gradsko sportskoj dvorani održana je svečanost proglašenja najboljih sportaša Grada
Pazina. Udruga pčelara Lipa Pazin, pod pokroviteljstvom Istarske županije i Grada Pazina, u
suorganizaciji LAG Središnja Istra, Turističke zajednice središnje Istre i Udruženja obrtnika
Pazin, organizirala je međunarodnu prodajnu izložbu pčelarske opreme, pčelarskih proizvoda
i stručno edukativni skup, Dane meda u prostorima Školsko-gradske sportske dvorane u
Pazinu. Krajem veljače u Boćarskom centru A. Anzur održana je redovna izborna sjednica
Skupštine Boćarskog saveza Grada Pazina na kojoj je sudjelovao i Pazin sport d.o.o. obzirom
da je dužnost likvidatora i dalje ostala u svojstvu Samante Grizila. U Školsko-gradsko
sportskoj dvorani je održan niz edukacija i redovnih natjecanja u prostoru polivalentne
dvorane, kao i redovnih utakmica i liga košarke, odbojke, rukometa, te stolnog tenisa, boćanja
i nogometa u ostalim objektima. Od koncertnih manifestacija, tijekom siječnja održan je
koncert Mate Miše Kovača, a u veljači povodom Valentinova koncert Tonija Cetinskog u
velikoj dvorani Školsko-gradske sportske dvorane. Također u velikoj dvorani održana su
županijska prvenstva u stolnom tenisu. U ožujku su održane brojne utakmice odbojke,
košarke, rukometa i stolnog tenisa, također i turnira u domaćinstvu klubova sa područja
Pazina sve do 11. ožujka 2020. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog IV.
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Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina bio je izložen u polivalentnoj
dvorani Školsko-gradske sportske dvorane u Pazinu na adresi Tugomila Ujčića profesora 2,
Pazin u razdoblju od 22. svibnja do 01. lipnja uz pridržavanje preporuka Stožera civilne
zaštite RH.

Upravljanje sportskim objektima u uvjetima COVID-19
Zbog smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19, Gradonačelnik
Grada Pazina Renato Krulčić donio je Odluke dana 11. ožujka između kojih i Odluku o
odgađanju svih kulturnih i sportskih događaja te Odluku o zatvaranju sportskih objekata.
Odluke su donijete na temelju preporuka Stožera civilne zaštite Istarske županije i Smjernica
za
postupke
vezano
uz
aktualnu
situaciju
širenja
COVID-19
virusa.
Sve mjere usklađene su s preporukama Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo
Istarske županije, te gradskog stožera Civilne zaštite. Nakon što je Svjetska zdravstvena
organizacija proglasila pandemiju zbog virusa COVID-19, a ministar zdravstva Republike
Hrvatske donio Odluku o proglašenju epidemije u Hrvatskoj i nove mjere suzbijanja širenja
virusa, od petka 13. ožujka do 14. travnja 2020. godine, Načelnik stožera civilne zaštite Grada
Pazina i Gradonačelnik Grada Pazina donijeli su nove odluke i preporuke u vezi sa
suzbijanjem širenja virusa. Na području Grada Pazina do 14. travnja 2020. godine odgađaju se
sva okupljanja građana na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve
manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kino projekcije, kazališne i dječje predstave,
kulturne priredbe i ostali javni skupovi te je s time u vezi naloženo privremeno zatvaranje
objekata u kojima se takva okupljanja odvijaju. U istom će periodu u Pazinu i cijeloj Istarskoj
županiji biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima,
a nastavni program provodit će se na daljinu prema smjernicama nadležnog Ministarstva
znanosti i obrazovanja. Dodatno, donosi se Odluka Stožera civilne zaštite Istarske županije o
ograničenju rada i mjerama ponašanja od 15. ožujka do 14. travnja 2020. godine kojom se
između ostalog zabranjuje rad ugostiteljskim objektima svih kategorija od 15. ožujka do 14.
travnja 2020. godine. Time Pazin sport d.o.o. ostaje bez prihoda zakupnina i najamnina te
smanjenim prihodima za poslovne prostore u vlasništvu Grada Pazina. Vlada Republike
Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2020. godine donijela Zaključak kojim se
prihvaćaju Mjere za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima
proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. U navedenom
Zaključku donose se mjere za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti te faze
ponovnog pokretanja aktivnosti. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 10. svibnja
2020. godine donio je Odluku o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja za
vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19. Odlukom se između ostalog nalaže
protuepidemijska mjera obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih
centara do 12. svibnja 2020. godine. Što se tiče preporuka, najnovije preporuke odnose se na
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Preporuke za treninge/pripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim
športskim objektima tijekom epidemije COVID-19. Nakon prvog seta mjera pomoći
gospodarstvu za ožujak 2020. godine, 08. svibnja 2020. godine objavljen je drugi set mjera
pomoći gospodarstvu koji nastavlja sa pomoći gospodarstvenicima u oslobođenju mjesečnih
iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, a koji se odnosi i na poslovne
prostore pod upravljanjem Pazin sport-a d.o.o. To znači kako Pazin sport d.o.o. navedene
mjere primjenjuje u svom poslovanju. Dana 12. svibnja 2020. godine objavljene su Preporuke
za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima. Od 19.
svibnja objavljeni su privremeni rasporedi korištenja svih sportskih objekata te su treninzi
dopušteni sukladno Odluci o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih
okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 10. svibnja 2020. godine.
Preporuke korisnicima za korištenje polivalentne dvorane izrađene su sukladno Preporukama
za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo od 11. svibnja 2020. godine, te Uputama za pridržavanje svih
općih i higijenskih uvjeta za Čišćenje i dezinfekciju prostora bez oboljelih od COVID-19.
Korisnici su dužni pridržavati se svih navedenih mjera i preporuka u objektima, kao i
privremenih rasporeda korištenja. Novim odlukama stožera od 27. svibnja 2020. godine ukida
se zabrana javnih događanja i okupljanja s više od 40 ljudi te se broj ljudi koji mogu biti
prisutni na pojedinim javnim događanjima i okupljanjima određuju preporukama i uputama
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zajedno s ostalim protuepidemijskim mjerama.
Sportska natjecanja mogu se održavati bez prisustva gledatelja, od 30. svibnja na otvorenom i
od 13. lipnja u zatvorenim objektima. Dana 29. svibnja i 04. lipnja objavljene su nove
Preporuke HZJZ-a koje se odnose na održavanje športskih natjecanja na otvorenome te za
treninge/pripremne utakmice u zatvorenim športskim objektima. Na sjednici Izvršnog odbora
Boćarskog kluba Pazin održanoj 26. lipnja donesena je odluka kojom Boćarski klub Pazin –
organizator turnira l2. Velika nagrada Pazina odgađa istu zbog situacije sa COVID-19 do
daljnjeg. Nakon treninga tijekom mjeseca svibnja i lipnja, objavljeni su privremeni rasporedi
korištenja sportskih objekata za mjesec srpanj 2020. godine za sve sportske objekte osim
Boćarskog centra A. Anzur u kojem se sukladno odredbama saveza ne održavaju treninzi niti
ostala događanja. Do kraja mjeseca lipnja završena je ovosezonska Mala škola atletike koja se
odvijala od listopada 2019. godine u sportskim objektima Školsko-gradske sportske dvorane i
Gradskog stadiona.

Promocijske aktivnosti
Emisija Sport u Istarskoj županiji, dio snimke koji se odnosi na stanje sporta, udruga i
infrastrukture u Pazinu, snimano u sportskim objektima Školsko-gradske sportske dvorane,
Boćarskog centra i Gradskog stadiona Pazin dostupna je na navedenom linku:
https://www.youtube.com/watch?v=TuFb5Dt0Bks&feature=youtu.be.
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Pazin Bike sustav
Pazin bike je sustav 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. Sustav je opremljen sa četiri MTB bicikle a iznajmljivanje
se vršilo 2019. godine od kolovoza do kraja listopada, dok je 2020. godine sustav u funkciji
od 02. lipnja sve do kraja mjeseca listopada 2020. godine (sukladno Općim uvjetima). Sustav
je u funkciji kako je navedeno od lipnja (ne travnja kako je definirano Općim uvjetima) zbog
epidemije i prakse drugih iznajmljivača na području Istarske županije i RH. Također, za lipanj
pripremljeni su novi Opći uvjeti korištenja sa definiranjem jedinične cijene od 20,00 kuna na
sat te novim načinom naplate.

Infrastrukturni zahvati u sportskim objektima
U dijelu priprema za novu kalendarsku godinu te nastavak školske i akademske godine
2019/2020, u redovnim terminima odrađena su sva ispitivanja po propisima iz zaštite od
požara i ostalih područja iz propisa u nadležnosti upravljanja i održavanja sportskih
građevina. Poštujući mjere štednje u poslovanju uzrokovane epidemijom koronavirusa, objekt
Gradskog stadiona Pazin sa vanjskim terenom i svim zatvorenim prostorima svakodnevno se
održava redovnom košnjom terena i okolnih prostora, suzbijanjem korova, zalijevanjem, te
nadosijavanjem trave. Također, u suradnji sa Osnovnom školom Vladimira Nazora Pazin
zamijenjena je cijela ograda uzduž betonskog igrališta i atletske staze. Poštujući mjere štednje
u poslovanju uzrokovane epidemijom koronavirusa, redovno se održava i Školsko-gradska
sportska dvorana Pazin. Do početka mjeseca svibnja, odrađeni su kompletni soboslikarski
poslovi svlačionica prizemlja, farbanje svih rukohvata i ograda te tjedni poslovi održavanja
zelenila okoliša dvorane. U sklopu početka omogućenih treninga u Boćarskom centru A.
Anzur Pazin tijekom svibnja odrađeno je redovno održavanje i dezinfekcija unutarnje dvorane
i pripadajućih prostora, te čišćenje vanjskog terena koji će se dovršiti pijeskom. Treninzi su
omogućeni za sportaše i sportašice I. i II. kategorije u pojedinim športovima te seniorske
športske ekipe sukladno preporukama i naputcima, međutim odlukama saveza i tijela
nadležnih u boćanju, treninzi su ipak obustavljeni. U daljnjoj pripremi sportskih objekata,
tijekom svibnja odrađeno je detaljno uređenje i dezinfekcija prostora velike i polivalentne
dvorane. Također osvježeni su novim premazima svi rukohvati na području Školsko-gradske
sportske dvorane u unutarnjim i vanjskim prostorima. U sklopu održavanja sportskog objekta
Gradskog stadiona Pazin u lipnju je dovršeno kompletno uređenje i soboslikarski radovi svih
unutarnjih prostorija u sklopu zatvorenog prostora svlačionica, te teretane.
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Pomoćno nogometno igralište
Po Odluci Nogometnog saveza Županije Istarske iz 2019. godine Pazin sportu d.o.o. po
prijavi na poziv dodijeljeno je ukupno 601.468,86 kn za izgradnju pomoćnog nogometnog
igrališta. Dana 01. listopada su predstavnici Nogometnog saveza županije Istarske posjetili
Pazin gdje je između Saveza i Pazin sporta d.o.o. potpisan Ugovor o sufinanciranju za
izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu, te krajem prosinca aneks Ugovora o
sufinanciranju sa produljenjem rokova u 2020. godinu. Predmetni zahvat u prostoru se odnosi
na izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta na katastarskoj čestici br. 1820, k.o. Pazin uz
već postojeći nogometni stadion. Izgradnjom ove sportske građevine doprinosi se planskom i
sustavnom rješenju problema u području sportskih građevina. Predmetno područje se planira
koristiti kao sportsko – rekreacijska zona što je u skladu sa namjenom definiranom
Generalnim urbanističkim planom Grada Pazina. Izgradnja nove infrastrukture doprinosi
boljoj kvaliteti i raznovrsnosti nastave, povećanju broja djece koja bi se bavila sportom s
većom ponudom nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Spomenuta sportsko rekreacijska zona
treba koristiti za pedagoške sportske programe obližnje osnovne i srednje škole te za
rekreacijske gradske sportske programe uključujući lokalna, regionalna i nacionalna sportska
natjecanja. Pomoćno nogometno igralište je dimenzija 50,00 x 73,00 m, djeljivo na tri dijela,
postavljeno sjever – jug na sjeveroistočnom dijelu zahvata. Završna obloga se izvodi od
umjetne trave kako bi se omogućilo igranje nogometa u svim vremenskim uvjetima. Igralište
se omeđuje rubnjacima. Faze izgradnje podrazumijevaju najprije skidanje humusnog sloja te
izvedbu primarnog drenažnog sustava na iskopanoj posteljici sa drenažnim PVC cijevima na
postavljeni geotekstil. Nakon izvedene drenaže postavlja se geotekstil na uređenu posteljicu,
zatim izvedba tamponskih slojeva kamenim materijalom u projektu definirane granulacije,
ponovno postavljanje geotekstila na koji se ugrađuje drobljeni materijal. Na uređeni sloj se
postavlja amortizirajući nosivi sloj te umjetna trava koja zadovoljava propisane standarde. Na
sjeveroistočnom dijelu predmetnog zahvata radi konfiguracije terena i pozicioniranja
pomoćnog nogometnog igrališta na umjetnoj travi potrebno je izgraditi potporni zid.
Spomenuti zid se izvodi uz sjeverni rub čestice gdje bi u svojoj gornjoj zoni osiguravao nove
sportske terene odnosno samo pomoćno nogometno igralište. Osnovana je Radna skupina
tijekom 2019. godine te je do kraja prethodne godine naručen i izrađen Plan izvođenja radova.
U mjesecu siječnju 2020. godine je projekt prijavljen na natječaj Središnjeg državnog ureda
za šport, Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih
građevina u 2020. godini. Partner u prijavi na navedenom projektu je investitor projekta
odnosno Pazin sport d.o.o. U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 11. veljače
2020. godine objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima za Radove izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta naručitelja Pazin sport d.o.o.
Dostupna je dokumentacija nacrta dokumentacije o nabavi, nacrta troškovnika te projektna
dokumentacija. Objava je objavljena u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, NN 120/16 i
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povezanim propisima. Datum završetka prethodnog savjetovanja je 18. veljače 2020. godine.
Dana 19. veljače 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljeno je
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima, sukladno članku 198. ZJN 2016. i članku 10. Pravilnika o planu nabave, registru
ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017. U vremenu
trajanja savjetovanja niti pristigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na
Nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi. Dana 20. veljače 2020. godine u Elektroničkom
oglasniku javne nabave RH objavljena je Obavijest o nadmetanju u predmetu nabave Radova
izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta te je dostupna cjelokupna dokumentacija. Uslijed
situacije sa COVID-19, tijekom ožujka vezano uz postupak javne nabave objavljene su
preporuke i načini postupanja uslijed situacije sa koronavirusom. Dana 24. ožujka održano je
javno otvaranje ponuda čiji je Zapisnik javno objavljen, sa ukupno šest pristiglih ponuda.
Tijekom travnja objavljena je Odluka donijeta 07. travnja 2020. godine o obustavi Javnog
poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u
2020. godini Središnjeg državnog ureda za šport kojom se poziv za navedeni natječaj
obustavlja. Na natječaj je 30. siječnja 2020. godine prijavljen projekt pomoćnog nogometnog
igrališta u ukupnom iznosu od 2.757.119,59 kn bez PDV-a, sa traženim udjelom SDUŠ-a od
1.000.000,00 kn (37%). Svi obustavljeni natječaji Središnjeg državnog ureda za šport, ukoliko
će to dozvoljavati okolnosti i biti sredstava, bit će ponovno aktivirani nakon završetka
epidemije koronavirusa. Do kraja mjeseca lipnja sklopljen je II. Aneks Ugovora o
sufinanciranju kojim se produžava razdoblje provedbe projekta do isteka 2020. godine, u
odnosu na prethodni Aneks kojim je propisano razdoblje provedbe do kraja lipnja 2020.
godine. Stoga po trenutnom ugovornom odnosu provedbeno razdoblje projekta i rok dostave
završnog izvješća je do 31. prosinca 2020. godine. Nakon obavljenog postupka analize i
ocjene ponuda tijekom travnja i svibnja od strane Stručnog povjerenstva, objavljena je dana
01. lipnja Odluka o odabiru ponuditelja Goldfren, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge vl.
Elvis Aničić, Pazin s ponuđenom cijenom 2.696.649,75 kuna bez PDV-a. Nakon isteka roka
za žalbu i roka mirovanja u ukupnom trajanju od 15 dana od Odluke o odabiru 01. lipnja
pristupa se daljnjoj realizaciji projekta. Dana 01. srpnja donijeta je Odluka o stavljanju van
snage Odluke o obustavi Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i
opremanja športskih građevina u 2020. godini Središnjeg državnog ureda za šport kojim se
stavlja van snage navedena Odluka od 07. travnja 2020. godine temeljem koje je bilo
potrebno obustaviti Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja
športskih građevina te se nastavlja sa natječajem. U tijeku je donošenje Odluke o
sufinanciranju. Dana 10. srpnja 2020. godine prijavljen je početak radova izgradnje
pomoćnog nogometnog igrališta nadležnom tijelu odnosno Gradu Pazinu, te je isti zaprimljen
i potvrđen dana 13. srpnja. Dana 15. srpnja 2020. godine održano je javno potpisivanje
ugovora za pomoćno nogometno igralište (Ugovor za radove izgradnje pomoćnog
nogometnog igrališta i Ugovor za vršenje stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad
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radovima na projektu izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu) na kojem su
sudjelovali Gradonačelnik Grada Pazina, predstavnici obrta Goldfren i Učka konzalting d.o.o.,
te Nogometnog saveza županije Istarske, Nogometnog kluba Pazinka Pazin i medija. Nakon
održanih sjednica odnosno donijete Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje, pristupa se
realizaciji kreditnog zaduženja, nastavku izvođenja geodetskih usluga koji su započeli 03.
srpnja, radovima izgradnje sa stručnim nadzorom i koordinatorom zaštite na radu, opremanja i
nabave mehanizacije i strojeva za održavanje glavnog nogometnog terena i novoizgrađenog
pomoćnog igrališta.

Web stranica i društvene mreže
Društvo koristi za objavu informacija, događanja te drugih informacija sukladno zakonskim
propisima svoju web stranicu www.pazin-sport.hr. Uz to, društvo aktivno koristi društvenu
mrežu Facebook, www.facebook.com/Pazin sport doo.

Održane sjednice Nadzornog odbora i Skupštine
Tijekom travnja se za prvo tromjesečje dostavlja izvještavanje o tijeku poslova, prihoda i
stanja društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima prema Nadzornom
odboru, Skupštini te nadležnim gradskim odjelima, a isto se dostavlja i za razdoblje prvog
polugodišta tijekom srpnja. Dana 16. lipnja održana je 04. sjednica Nadzornog odbora Pazin
sport d.o.o. u Školsko-gradsko sportskoj dvorani Pazin. Sjednici su prisustvovali članovi
Nadzornog odbora u sastavu Lucijan Ujčić, Predsjednik Nadzornog odbora, Mirjana Monas,
zamjenica Predsjednika Nadzornog odbora, Vedran Ivančić, član Nadzornog odbora te
Samanta Grizila, Direktor – član Uprave Pazin sport d.o.o. Na sjednici je jednoglasno usvojen
Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu. Dana 23. lipnja
održana je 15. sjednica Skupštine Pazin sport d.o.o. Sjednici su prisustvovali Gradonačelnik
Grada Pazina Renato Krulčić kao predstavnik Skupštine te Samanta Grizila, Direktor – član
Uprave društva Pazin sport d.o.o. Na sjednici je usvojen Izvještaj o poslovanju trgovačkog
društva Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu te donijete odluke od kojih Odluka o utvrđivanju
godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu, Odluka o uporabi dobiti za 2019. godinu,
Odluka o davanju razrješnice članu Uprave – Direktoru za poslovanje tijekom 2019. godine,
te Odluka o kreditnom zaduživanju za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta. Svi
dokumenti sjednica i izvještavanja javno su objavljeni na web stranici društva.

Fiskalna odgovornost
Od 1. siječnja 2019. na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine,
br. 111/18). Zakonom je propisana obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao
godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i
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područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike
Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika
drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave. Izjavu sa popunjenim Upitnikom Pazin sport d.o.o. je u
roku do kraja ožujka 2020. godine predao vlasniku odnosno Gradu Pazinu.

Mjere štednje u poslovanju u uvjetima COVID-19
Pazin sport d.o.o. je do 11. ožujka 2020. godine poslovao i obavljao svoje aktivnosti
upravljanja i održavanja sportskih objekata sukladno Izjavi o osnivanju te u skladu sa Planom
i programom rada za 2020. godinu. Dana 11. ožujka 2020. godine Odlukom o zatvaranju
sportskih objekata donesenom od strane Gradonačelnika Grada Pazina svi su sportski objekti
zatvoreni za korisnike osim za školske ustanove odnosno Osnovnu školu V. Nazora Pazin te
Gimnaziju i strukovnu školu J. Dobrile Pazin u provođenju aktivnosti tjelesnog odgoja.
Također Odlukom o odgađanju svih kulturnih, sportskih i ostalih skupnih događanja u Gradu
Pazinu također od 11. ožujka 2020. godine donesenom od strane Gradonačelnika Grada
Pazina sva se sportska događanja odgađaju. Odlukom o protuepidemijskim mjerama od 13.
ožujka 2020. godine donesenom od strane Stožera civilne zaštite Grada Pazina i
Gradonačelnika Grada Pazina na području Grada odgađaju se sva sportska natjecanja i
manifestacije, te zatvaraju svi sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta. Navedenim
je odlukama izvan kojih je i zatvaranje školskih ustanova također od 13. ožujka 2020. godine,
Pazin sportu d.o.o. onemogućeno obavljanje aktivnosti odnosno predmeta poslovanja iz
razloga što su sportski objekti kojima upravlja zatvoreni. Radi se o Školsko-gradsko sportskoj
dvorani Pazin koju dnevno koristi do 500 korisnika, Boćarski centar Aleksandar Anzur sa do
100 korisnika dnevno te Gradski stadion Pazin sa do 100 korisnika dnevno. Navedeni objekti
u normalnim okolnostima rade u dvije smjene, jutarnjoj i popodnevnoj kroz radni tjedan te
subotom i nedjeljom ovisno o događanjima u objektima međutim i u navedenim danima
vikenda nerijetko su sportski objekti otvoreni u dvije smjene i subotom i nedjeljom. Društvo
ima 5 zaposlenika od čega na održavanju čistačicu i tri kućna majstora za sve navedene
objekte. Sukladno svim navedenim odlukama i naređenim mjerama štednje, od 16. ožujka
2020. godine zaposlenici na održavanju sportskih objekata odnosno čistačica i tri kućna
raspodijeljeni su u smjenama po objektima kako bi se poštivale preporučene higijenske mjere
i mjere opreza te nastavila održavati visoka higijena sportskih objekata, radnih mjesta i
okoline. Odrađuju se svakodnevni zadaci koji inače radnici raspoređeni po radnim mjestima
moraju obavljati sukladno Obrascima kontrole obavljanja poslova po objektima (od 2017.
godine) a u skladu sa Pravilnikom o radu (od 2014. godine). Radnici obavljaju sve redovne
poslove navedene Obrascima ali ipak smanjenim intenzitetom obzirom da su sportski objekti
bez korisnika. Od početka travnja sukladno I. izmjenama Plana godišnjih odmora za 2020.
godinu započinje korištenje godišnjih odmora, i to starog godišnjeg odmora iz 2019. godine u
trajanju od po 10 dana za svakog od dva kućna majstora i čistačicu, dok ostali (kućni majstor
20

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

bez starog godišnjeg odmora iz 2019. godine, te vraćeni sa godišnjih odmora) nastavljaju sa
redovnim poslovima smanjenog intenziteta tijekom travnja. Uprava obavljajući sve poslove
uprave, računovodstva i financija za Pazin sport d.o.o. i dio poslova za Zajednicu sportskih
udruga Grada Pazina redovno obavlja radne zadatke u jutarnjem radnom vremenu, bez
ikakvih promjena. Od 11. ožujka neophodni troškovi a koji su u maksimalnim mogućim
mjerama smanjeni ali nužni, su sljedeći: električna energija, voda i odvodnja, ostali troškovi
energije (za košnje), telefon i Internet, pošta, održavanje računalnog softvera i web stranice,
osiguranje sportskih objekata, imovine i opreme te zaposlenika, platni promet, zaštita na radu,
odvoz smeća, dimnjačarske i ekološke usluge, servisna ispitivanja (zaštita od požara, radna
okolina, vatrogasni aparati i ostalo), te plaće, članarine te porezna i druga davanja. Dana 25.
ožujka 2020. godine nakon izlaska mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Potpore za
očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) iako po
smjernicama u kojem stoji kako potpore nisu namijenjene poslovnim subjektima kojima su
osnivači između ostalog i JLP(R)S, Pazin sport d.o.o. ne bi mogao biti korisnik potpore,
zahtjev za potporom za sve radnike je poslan navedenog dana te je 28. ožujka 2020. godine
dobivena pisana potvrda kako je zahtjev zaprimljen. Dobiven je negativan odgovor sukladno i
očekivanom obzirom na uvjete. Bez obzira na Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed nastupa
posebnih okolnosti prema Poreznoj upravi sukladno mogućnosti odgode obveza poreznih
davanja (osim poreza na dodanu vrijednost obzirom da Pazin sport d.o.o. ne zadovoljava uvjet
plaćanja poreza po naplaćenim računima), Pazin sport d.o.o. redovno podmiruje obveze za
porezna i druga davanja te članarine. Pazin sport d.o.o. je obzirom da se nalazi u specifičnoj
situaciji jer je poduzetnik te obavlja gospodarsku djelatnost ali je u vlasništvu JLP(R)S i to
100%-tnom udjelu pa stoga na većinu mjera i potpora gospodarstvenicima nema pravo, uputio
dopise prema nadležnim tijelima u sportu odnosno Središnjem državnom uredu za šport, te
Hrvatskom olimpijskom odboru vezano za mogućnost uključivanja u izmjene Zakona o sportu
i definiranja i ovakvih djelatnosti u ovoj specifičnoj situaciji međutim nikakav povratan
odgovor nije dobiven.

Rebalans proračuna i smanjenje sredstava za 2020. godinu u uvjetima COVID-19
Dana 06. travnja 2020. godine na traženje nadležnog odjela Grada (UO za samoupravu,
upravu i društvene djelatnosti) poslan je prijedlog I. rebalansa proračuna Grada Pazina kojim
su skinuta sredstva za 20% odnosno što za financijski plan Pazin sport-a d.o.o. znači ukupno
95.000,00 kn manje sredstava na godišnjoj razini (sa 475.000,00 kn na 380.000,00 kn) na
stavci održavanje sportskih objekata. Obzirom da su sportski objekti zatvoreni te nema
nijednog vanjskog izvora prihoda (školskih ustanova, udruga, rekreacije) i zakupnine
smanjene za 50% za mjesec ožujak (što je inače 50% ukupnih prihoda), u ovoj situaciji
navedenim smanjenjem i bilo kakvim mjerama štednje koje se već provode od 11. ožujka
uskoro će nastati teža financijska situacija sa upitnim isplatama plaće i redovnih troškova
poslovanja. Također u dijelu Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina rebalansom je
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smanjena i stavka korištenja sportskih objekata i to za ukupno 20.000,00 kn, što sa
održavanjem čini ukupno smanjenje od 115.000,00 kn. Navedeni rebalans usvojen je na
sjednici Gradskog vijeća dana 28. travnja.

Financijski izvještaji za 2019. godinu
Dana 09. lipnja predani su svi financijski izvještaji Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu za
statističke potrebe. Također su predani svi porezni i ostali izvještaji (porez na dobit, članarina
turističkim zajednicama, izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama) za 2019.
godinu. U 2019. godini Pazin sport d.o.o. ostvario je ukupno 1.137.604,00 kuna prihoda,
odnosno 1.128.347,00 kuna rashoda, te dobit razdoblja od 7.410,00 kuna. Ukupna vrijednost
imovine, obveza i kapitala iznosi 763.128,00 kuna.
Dana 26. lipnja 2020. godine predani su financijski izvještaji i dokumentacija za javnu objavu
za društvo Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu odnosno: Bilanca, Račun dobiti i gubitka,
Bilješke uz financijske izvještaje, Odluka o raspodjeli dobiti, Odluka o utvrđivanju godišnjeg
financijskog izvještaja, nakon održanih sjednica Nadzornog odbora i Skupštine društva.

Sjednice Odbora za statut, poslovnik i upravu; Odbora za gospodarstvo, financije
i razvoj i Gradskog vijeća Grada Pazina
Dana 29. lipnja održana je sjednica Odbora za statut, poslovnik i upravu te sjednica Odbora za
gospodarstvo, financije i razvoj. Na sjednicama je jedna od točaka Dnevnog reda bio
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pazin sportu d.o.o. U skladu sa
člankom 90. stavak 1. Zakona o proračunu, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili
suvlasništvu JLPRS i ustanova čiji je osnivač JLPRS može se dugoročno zaduživati samo za
investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. Skupština Pazin sporta d.o.o.
je na sjednici održanoj dana 23. lipnja 2020. godine donijela Odluku o kreditnom zaduživanju
za projekt izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta kojim se traži suglasnost Gradskog
vijeća Grada Pazina za zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od
2.500.000,00 kuna, na rok otplate od 10 godina, s počekom otplate od 1 godine, mjesečnom
dinamikom otplate uz fiksnu kamatnu stopu od 2% te uz osiguranje kredita putem mjenice i
zadužnice. Kredit u iznosu od 2.500.000,00 kuna koristiti će se za financiranje projekta
izgradnje sportskog igrališta odnosno pomoćnog nogometnog igrališta na lokaciji Pazin,
Šetalište Pazinske gimnazije, na katastarskoj čestici broj 1820, katastarske općine Pazin.
Ukupan iznos projekta iznosi 3.060.000,00 kuna, te obuhvaća građevinske radove izgradnje
pomoćnog nogometnog igrališta koji obuhvaćaju pripremu terena, izgradnju nogometnog
terena, izgradnju potpornog zida te ukupne elektrotehničke radove. Uz to, projekt obuhvaća
kompletne geodetske usluge, usluge stručnog nadzora nad građenjem i koordinator zaštite na
radu, opremu za nogometni teren odnosno nogometne golove i mreže, te strojeve i
mehanizaciju za održavanje glavnog nogometnog terena i planiranog pomoćnog nogometnog
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igrališta. Ukupno 601.468,86 kuna osigurava Nogometni savez županije Istarske dok je
prijavljenih 1.000.000,00 kuna trenutno obustavljeno natječajem Središnjeg državnog ureda
za šport. Navedeni Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje usvojen je na
sjednicama te se upućuje na usvajanje Gradskom vijeću Grada Pazina na sjednicu održanu 02.
srpnja koje je usvojilo Prijedlog Odluke.

Pazin, 17. srpnja 2020. godine

Pazin sport d.o.o.
Samanta Grizila
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