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Temeljem članka 28. stavka 1. i članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(«Narodne novine» broj 36/95., 109/95. – Uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.- 
pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13.) te 
članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće 
Grada Pazina na sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine donijelo je 

 
 

PRVE (I.) IZMJENE PROGRAMA 
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA GRAD PAZIN U 2014. GODINI 
 
 

Članak 1. 
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini 

(„Službene novine Grada Pazina“, broj 34/13.) u članku 1. točka 5. briše se. 
 

Članak 2. 
Glava V. Odlaganje komunalnog otpada i članak 6. brišu se. 

 
Članak 3. 

 Članak 7. mijenja se i glasi: 
 

Redni 
broj GRAĐEVINA IZNOS U KUNAMA 

1. JAVNE POVRŠINE 486.000,00
2. NERAZVRSTANE CESTE 1.200.000,00
3. JAVNA RASVJETA 90.000,00
4. GROBLJA 330.000,00

             SVEUKUPNO 2.106.000,00
 

Članak 4. 
Članak 8. mijenja se i glasi: 
„Sveukupna financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini utvrđuju se u iznosu od 2.106.000,00 kuna.“ 
 

Članak 5. 
Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama 

Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 023-01/14-01/23 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5 
Pazin, 27. ožujka 2014. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

            Predsjednik  
                      Gradskog vijeća 
                     Boris Demark,v.r. 
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Na temelju članka 33. stavka 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 
4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina  na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014. godine, donijelo je 

 
 

P R O G R A M 
GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 

 ZA GRAD PAZIN U 2014. GODINI 
 
 

Članak 1. 
Ovim Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2014. godini (u 

daljnjem tekstu: Program) određuje se  gradnja  građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na 
području Grada Pazina u 2014. godini. 
 Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata 
gradnje građevina za gospodarenje otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje 
Programa s naznakom izvora financiranja. 

 
Članak 2. 

 Ovim Programom određuje se gradnja slijedećih građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom u 2014. godini: 
 
Redni 
broj 

OPIS POSLOVA IZNOS U KUNAMA 

1. Sanacija  odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići“ 60.000,00
2. Građevine za sakupljanje otpada - pretovarna stanica, reciklažno 

dvorište i pristupna cesta za odlagalište odnosno pretovarnu 
stanicu (Program selektivnog prikupljanja otpada) 

 
7.555.000,00

 
 

 
UKUPNO 

 
7.615.000,00

 
 Financijska sredstva u iznosu od 7.615.000,00 kuna osigurati će se iz slijedećih prihoda: 
- kapitalna pomoć iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost   6.085.000,00 kn 
- namjenska sredstva za sanaciju odlagališta 1.530.000,00 kn 
                                                                                        
    

Članak 3. 
 Ovaj Program će se objaviti u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 023-01/14-01/20 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5 
Pazin, 27. ožujka 2014. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
          Predsjednik  

                    Gradskog vijeća 
                   Boris Demark, v.r. 
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Temeljem  članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 

36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 
79/09., 153/09.,49/11., i 144/12.) te članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» 
broj 17/09. i  4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj 27. ožujka  2014. usvojilo  

 
 

I Z V J E Š T A J 
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

za Grad Pazin u 2013. godini 
 
 
 1. Program  gradnje  objekata  i  uređaja komunalne  infrastrukture  za  Grad  Pazin u 2013. 
godini (dalje Program) donesen je na sjednici Gradskog vijeća 20. prosinca 2012. godine („Službene 
novine Grada Pazina“ br. 34/12.),  I. (prve) Izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća 
Grada Pazina  24. listopada 2013. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 28/13.) a II. (druge) 
Izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina  19. prosinca 2013. godine 
(„Službene novine Grada Pazina“ br. 32/13.)  
 2. Navedenim Programom i izmjenama Programa, te Odlukom o preraspodjeli sredstava 
planiranih u Proračunu Grada Pazina za 2013. godinu (KLASA: 400-06/13-01/189; URBROJ: 
2163/01-01-01-13-2) od 31. prosinca 2013. godine, određen je opis i opseg poslova gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture s procijenjenim troškovima za pojedine poslove. 
 3. Sukladno  članku  30.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu,   građenje  objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture obuhvaća: 
 a) javne površine 
 b) nerazvrstane ceste 
 c) javnu rasvjetu 
 d) groblja 
 e) odlaganje komunalnog otpada  
 Financira se iz: 
 1. komunalnog doprinosa 
 2. proračuna jedinice lokalne samouprave 
 3. naknade za koncesiju 
 4. cijene komunalnih usluga 
 5. naknade za priključenje        
 6. drugih izvora utvrđenih propisanim zakonom 
 4. II. izmjenama Programa navedenim u točci 1. ovog izvještaja i Odlukom o preraspodjeli 
sredstava navedenoj u točci 2. ovog izvještaja za realizaciju Programa bilo je planirano  izdvojiti  
3.644.900,00 kuna. Od navedenog iznosa za gradnju komunalnih objekata i uređaja tijekom 2013. 
godine utrošeno je  3.267.078,98  kuna. Sredstva su planirana - raspoređena i utrošena iz prihoda od  
komunalnog doprinosa, naknade za priključenje, kapitalnih pomoći i ostalih prihoda Proračuna Grada 
Pazina za 2013. godinu  po namjeni kao što slijedi: 
 
1. JAVNE POVRŠINE 

R.br. Opis investicije Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 

1. Uređenje gradskih površina 100.000,00 70.653,00 70,65
2. Uređenje ul. Antuna Kalca 62.100,00 41.800,00 67,31
3. Uređenje kružnog toka Štranjga 190.000,00 152.736,31 80,39

            UKUPNO 352.100,00 265.189,31 75,32 
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2. NERAZVRSTANE CESTE 

R.br. Opis investicije Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 

1. Asfaltiranje nerazvrstane ceste Petkovići 124.000,00 119.930,00 96,72
2. Asfaltiranje nerazvrstane ceste Zgrablići 87.000,00 86.582,75 99,52

            UKUPNO 211.000,00 206.512,75 97,87
    

3. JAVNA RASVJETA 

R.br. Opis investicije Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 

1. Šipraki 14.000,00 13.386,25 95,62
            UKUPNO 14.000,00 13.386,25 95,62

    
4. GROBLJA 

R.Br. Opis investicije Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 

1. Proširenje groblja Pazin 310.000,00 290.892,19 93,84
2. Proširenje groblja Lindar 44.000,00 43.985,00 99,97
3. Kapela Beram 10.000,00 0,00  0,00

            UKUPNO 364.000,00 334.877,19 92,00
    

5. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA I SELEKTIVNO ODVAJANJE OTPADA 

R.br. Opis investicije Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 

1. Sanacija odlagališta komunalnog otpada 
„Jelenčići“ 2.447.300,00 2.447.113,48 99,99

 Selektivno odvajanje otpada 256.500,00 0,00 0,00
            UKUPNO 2.703.800,00 2.447.113,48 90,51

             Sveukupno izvršenje Programa  gradnje  objekata  i  uređaja komunalne  infrastrukture  za  Grad  
Pazin u 2013. godini prikazano je u slijedećoj tabeli: 

R.Br. Građevina Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 

1. JAVNE POVRŠINE 352.100,00 265.189,31 75,32
2. NERAZVRSTANE CESTE 211.000,00 206.512,75 97,87
3. JAVNA RASVJETA 14.000,00 13.386,25 95,62
4. GROBLJA 364.000,00 334.877,19 92,00

5. ODLAGANJE KOMUNALNOG 
OTPADA 2.703.800,00 2.447.113,48 90,51

            SVEUKUPNO (1-5) 3.644.900,00 3.267.078,98 89,63
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 5. Ovaj Izvještaj objavit će s Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA: 023-01/14-01/21 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 
            Predsjednik  

                     Gradskog vijeća 
                    Boris Demark,v.r. 
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Temeljem  članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 
79/09., 153/09., 49/11., i 144/12. ) te članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada 
Pazina» broj 17/09. i 04/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj 27. ožujka 2014. 
usvojilo  

 
IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini 

 
 

    1. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013. 
godini (dalje Program) donesen je na sjednici Gradskog vijeća 20. prosinca 2012. godine („Službene 
novine Grada Pazina“ br. 34/12.) a  I. (prve) Izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog 
vijeća Grada Pazina  24. listopada 2013. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 28/13.) 
  2. Navedenim Programom i izmjenama Programa, te Odlukom o preraspodjeli sredstava 
planiranih u Proračunu Grada Pazina za 2013. godinu (KLASA: 400-06/13-01/189; URBROJ: 
2163/01-01-01-13-3) od 31. prosinca 2013. godine, određen je opis i opseg poslova održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procijenjenim troškovima za pojedine poslove. 

      3.  Obavljanje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća: 
 - održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, 
 - održavanje čistoće, 
 - održavanje javnih površina, 
 - upravljanje sajmom, 
 - odlaganje komunalnog otpada, 
 - održavanje nerazvrstanih cesta preuzetih Odlukom 
 - održavanje  ostalih nerazvrstanih cesta, 
 - održavanje groblja, 
 - održavanje javne rasvjete (potrošnja energije i održavanje), 
 - prigodno ukrašavanje naselja  

 4. Ukupna sredstava za izvršenje Programa planirana su u iznosu od 7.422.161,00 kuna, a za 
izvršenje Programa u 2013. godini utrošeno je 7.131.791,98 kuna iz prihoda od komunalne naknade, 
iznajmljivanja poslovnih prostora, zakupa javnih površina i drugih prihoda Proračuna, kako slijedi: 
 
     1. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA 
Br. Opis poslova Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 

1. Održavanje sustava odvodnje atmosferskih 
voda 75.100,00 75.071,25    99,96

             UKUPNO 75.100,00 75.071,25    99,96
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 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE 
Br. Opis poslova Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 

1. Održavanje čistoće javnih površina 940.000,00 938.707,84 99,86
             UKUPNO 940.000,00 938.707,84 99,86

 
    3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
Br. Opis poslova Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 
1. Održavanje zelenih i ostalih javnih površina 1.084.000,00 1.083.411,45 99,95

          UKUPNO 1.084.000,00 1.083.411,45 99,95
  
 4. UPRAVLJANJE  SAJMOM 
Br. Opis poslova Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 
1. Upravljanje sajmom 380.000,00 332.556,03 87,51

          UKUPNO 380.000,00 332.556,03 87,51
 
 5. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA 
Br. Opis poslova Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 
1. Sufinanciranje troškova zbrinjavanja 

komunalnog otpada  180.500,00 73.883,37 40,93

          UKUPNO 180.500,00 73.883,37 40,93
 
 6. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA PREUZETIH ODLUKOM 
Br. Opis poslova Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 
1. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 

preuzetih Odlukom 
2.706.561,00  

2.671.822,74 
 

98,72
          UKUPNO 2.706.561,00 2.671.822,74 98,72

 
 7. ODRŽAVANJE  OSTALIH  NERAZVRSTANIH CESTA 
Br. Opis poslova Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 
1. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i 

zimska služba 
 

760.000,00
 

734.455,32 
 

96,64
          UKUPNO 760.000,00 734.455,32 96,64

 
 8. ODRŽAVANJE GROBLJA 
Br. Opis poslova Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 
1. Održavanje mjesnih groblja 100.000,00 100.000,00 100,00

          UKUPNO 100.000,00 100.000,00 100,00
 
 9. JAVNA RASVJETA 
Br. Opis poslova Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 
1. Potrošnja električne energije 760.000,00 737.367,61 97,02
2. Održavanje javne rasvjete 366.000,00 365.995,54 100,00

          UKUPNO 1.126.000,00 1.103.363,15 97,99
   
 10. PRIGODNO UKRAŠAVANJE NASELJA 
Br Opis poslova Planirano (kn) Ostvareno (kn) % 
1. Prigodno ukrašavanje naselja 70.000,00 18.520,75 26,46

          UKUPNO 70.000,00 18.520,75 26,46
 
          SVEUKUPNO  7.422.161,00 7.131.791,98 96,09 
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 5. Ovaj Izvještaj objavit će se Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA: 023-01/14-01/22 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
          Predsjednik  

                    Gradskog vijeća 
                    Boris Demark,v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 
04/13.), Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina do 2015. godine („Službene novine Grada Pazina“ 
broj 4/09), na prijedlog Gradonačelnika Grada Pazina, Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici 
održanoj 27. ožujka 2014. usvojilo  
 

IZVJEŠTAJ 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina 

za 2013. godinu 
 

Grad Pazin je 17. ožujka 2009. godine usvojio Plan gospodarenja otpadom Grada Pazina do 
2015. godine (dalje:Plan). 
 Gradsko poglavarstvo Grada Pazina je 22. travnja 2009. godine donijelo zaključak o 
imenovanju članova Operativnog stručnog povjerenstva (dalje:Povjerenstvo) za praćenje provedbe 
Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina do 2015. godine. U sastavu Povjerenstva su: Daniel 
Maurović, Renato Kalac, Blanka Maglica, Lucijan Ujčić, Željko Gržinić i Zvijezdana Bertetić kao 
predsjednica.  
 Grad Pazin je u 2013. godini glede gospodarenja otpada i realizaciju Plana imao slijedeće 
aktivnosti: 
 
 1. SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA „JELENČIĆI“ 
  

U ovoj godini započeti su i završeni radovi na provođenju projekta Sanacije i zatvaranja 
odlagališta otpada „Jelenčići“- I. faza, u izvođenju zajednice ponuditelja G.T. TRADE d.o.o. iz Splita 
(Nositelj ponude), Obrt za usluge građevinske mehanizacije i prijevoz GAJANAKOP iz Vodnjana i 
GEO 7 d.o.o. iz Splita. 

 Ispostavljeno je pet privremenih i okončana situacija za izvršene radove na sanaciji koje su 
proslijeđene Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  radi njihovog sudjelovanja u 
sufinanciranju sanacije u 40% iznosu vrijednosti radova. 
  Izvedena je I faza sanacije, koja obuhvaća izgradnju obodnog nasipa, temeljnog brtvenog 
sustava, sustava za odvodnju procjednih voda, plato za pranje kotača, separator i portirnicu odnosno 
sve neophodne objekte koji čine jednu funkcionalnu cjelinu koja udovoljava potrebi propisnog 
daljnjeg odlaganja otpada na toj lokaciji do otvaranja regionalnog centra Kaštijun. 
 Komunalno poduzeće Usluga d.o.o. Pazin je 15. listopada 2013.godine dobilo Dozvolu za 
obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom 
 Službeno otvaranje saniranog odlagališta održano je 16. listopada 2013. godine uz nazočnost 
Ministra zaštite okoliša, Mihaela Zmajlovića, direktora Fonda, Svena Mullera te ostalih predstavnika 
Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Fonda. 
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 Fondu je dostavljeno (23.12.2013.) Pismo namjere za sufinanciranje završne faze Sanacije 
i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići V“  u kojem se traži da se završna faza sanacije financira 
preko  fondova EU, kako bi smanjili naš udio u sufinanciranju sanacije koji je do sada bio  60%. 
 Završeno  je praćenje kakvoće zraka na odlagalištu komunalnog otpada „Jelenčići“, koje se 
pratilo  u periodu od godine dana (od 1.06.2012. do 1.06. 2013.), pratili su se  slijedeći parametri: 
amonijak (NH3), sumporovodik (H2S), ukupna taložna tvar (UTT) i metali Pb, Cd i Tl u UTT. 
Praćenje kakvoće zraka provodio je Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije 
Rijeka. 
 Pojedinačni izvještaji dostavljani su kvartalno i mjerenja su vrlo povoljna, još čekamo završni 
elaborat kojim će se dobiti procjena kakvoće zraka na Jelenčićima. 
 
 2. PRETOVARNA STANICA I PRISTUPNA CESTA NA ODLAGALIŠTE 
 
 U Fond je (9.05.2013.) dostavljen dokument  s podacima - Elementi za definiranje ugovora 
između Fonda, Grada Pazina i  Trgovačkog društva „Usluga“ d.o.o. Pazin (vezano za izgradnju 
pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta, pristupne ceste i ostalog na lokaciji odlagališta otpada 
„Jelenčići V“. 
 U svim JLS u Istarskoj županiji voditelji projekata sanacije odlagališta i projekata pretovarnih 
stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom  su komunalna poduzeća. Sukladno tome su Grad 
Pazin i Trgovačko društvo „Usluga“d.o.o. Pazin sklopili (31.05.2013.) Ugovor o prijenosu sredstava 
kapitalne pomoći i davanju ovlaštenja za vođenje investicije  „Jelenčići V“ u Pazinu kojim Grad 
Pazin prenosi sredstva kapitalne pomoći i daje ovlaštenje Trgovačkom društvu „Usluga“ d.o.o Pazin 
za vođenje investicije „Jelenčići V“ u Pazinu, isti je dostavljen Fondu. 
 Između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Istarske županije i Gradova Pazina, 
Buzeta, Labina, Poreča, Rovinja i Umaga Potpisan je Sporazum o provedbi projekata pretovarnih 
stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji (srpanj 2013.) 
 Grad Pazin i Trgovačko društvo „Usluga“d.o.o. Pazin sklopili su . (2.08.2013.),  Dodatak I. 
Ugovora o prijenosu sredstava kapitalne pomoći i davanju ovlaštenja za vođenje investicije  
„Jelenčići V“ u Pazinu kojim Grad Pazin prenosi sredstva kapitalne pomoći i daje ovlaštenje 
Trgovačkom društvu „Usluga“ d.o.o Pazin za vođenje investicije „Jelenčići V“ vezano i za ishođenje  
sve potrebne dokumentacije, isti je dostavljen Fondu. 
 Izrađen je idejni projekt - Izmjene i dopune  Idejnog projekta za sanaciju i zatvaranje 
odlagališta otpada „Jelenčići V“, od strane  poduzeće H-PROJEKT d.o.o. Zagreb. 
 Izrađen je idejni projekt pristupne ceste za odlagalište, sukladno Projektnom zadatku za izradu 
idejnog, glavnog i izvedbenog projekta pristupne ceste  na odlagalište otpada „Jelenčići V“, od strane   
tvrtke „VEMA – ING“  d.o.o. Pićan.. 
 Na temelju Elaborata zaštite okoliša za potrebe provođenja  postupka ocjene o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš  - odlagališta „Jelenčići V“, izrađenog od poduzeća IPZ Uniprojekt MCF 
d.o.o. Zagreb, zatraženo je od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, mišljenje o potrebi provođenja 
postupka procjene utjecaja a na okoliš. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (28.11.2013.) dostavilo je 
mišljenje kojim se ne traži nova procjena utjecaja zahvata na okoliš. 
 Sukladno preporuci Fonda,  komunalno poduzeće Usluga d.o.o. Pazin, zatražilo je od tvrtke H-
PROJEKT d.o.o. drugu Izmjenu idejnog projekta  za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Jelenčići 
V“ na osnovi novog Projektnog zadatka u kojem je izmijenjena tehnologija rada pretovarne stanice – 
umjesto trakastog transportera, za pretovar otpada izgraditi će se rampe sa kojih će se iz kamiona 
smećara otpad direktno pretovariti u poluprikolicu za Kaštijun (28.08.2013.). 
 Izrađen je drugi idejni projekt - Izmjene i dopune  Idejnog projekta za sanaciju i zatvaranje 
odlagališta otpada „Jelenčići V“, od strane  poduzeće H-PROJEKT d.o.o. Zagreb. 
 Od Fonda je dobivena (13.11.2013.) Odluka o odobravanju sredstava financijske pomoći 
Fonda u visini od 100% opravdanih troškova izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju 
pretovarnih stanica ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji  u ukupnom iznosu 
od 2.978.000,00 kn. (Grad Pazin 347.000,00 kn).  
 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Usluga d.o.o. Pazin, Grad Pazin i općine 
Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi,i Tinjan potpisali su (20.12.2013.) Ugovor o 
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neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade  projektno – tehničke 
dokumentacije potrebne za građenje pretovarne stanice „Jelenčići V“ davanjem kapitalne 
pomoći. 
 U Fond je dostavljen zahtjev za aneks prethodnog Ugovora i traženo je  povećanje iznosa 
priznatih  sredstava od 347.000,00 kn na 393.270,00 kn. jer nije uzet u obzir trošak druge Izmjene 
idejnog projekta i protupožarnog elaborata. 
 Predani su zahtjevi za izdavanje lokacijskih dozvola za pristupnu cestu na odlagalište i za 
pretovarnu stanicu s reciklažnim dvorištem. U tijeku je ishodovanje istih. 
  
 Nabava specijalnog komunalnog vozila 
 
 Od Fonda je dobivena Odluka o neposrednom sufinanciranju nabave specijalnog 
komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Pazina  - kojom Fond 
potvrđuje sufinanciranje nabave specijalnog komunalnog vozila  u visini 40% procijenjene vrijednosti, 
a najviše u iznosu od  585.770,00 kuna. 
 Grad Pazin i Trgovačko društvo „Usluga“ d.o.o. Pazin sklopili su Ugovor o prijenosu 
poslova i sredstava kapitalne pomoći za nabavu specijalnog komunalnog  vozila za sakupljanje  
komunalnog otpada. 
 Usluga d.o.o Pazin provela je postupak javne nabave specijalnog komunalnog  vozila za 
sakupljanje  komunalnog otpada te je (12.12.2013.) potpisan ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem 
tvrtkom Gradatin d.o.o.  na iznos od 1.199.000,00 kn (bez PDV-a), kompletna dokumentacija javne 
nabave i ugovor proslijeđeni su u Fond.  
  
 3. SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU GRADA PAZINA 
 

Grad Pazin se u 2013. godini uključio u međunarodnu ekološku akciju Zelena čistka - jedan 
dan za čisti okoliš i 20. travnja, u suradnji s mjesnim odborima organizirano se čistilo nekoliko 
lokacija; divlje odlagalište kod Zgrablići u Mjesnom odboru Zabrežani, divlje odlagalište kod Sv. 
Lucije u Mjesnom odboru Heki,  Bačanova jama u Mjesnom odboru Pazin te divlje odlagalište kod 
Zamaska (lovačka kuća) u Mjesnom odboru Zamask. Tijekom akcije uklonjeno je cca 50 m³ otpada, 
od čega je najviše odvojeno metalnog otpada cca 10m³. 

Prema Rješenjima Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za 
inspekcijske poslove Grad Pazin mora sanirati divlja odlagališta boksitne jame  kod sela Frankovići i 
Škrapi. Izvedena je sanacije boksitne jame kod Frankovići te je u tijeku postavljanje ograde radi 
prevencije ponovnog odlaganja otpada. 
 
 4. EDUKACIJA  
  
 Grad Pazin se u 2013. Godini uključio u međunarodnu akciju Zelena čistka – jedan dan za 
čisti okoliš kojoj je za cilj osim  čišćenja okoliša i edukacija i osvješćivanje građana vezano za 
problem divljih odlagališta i nepropisnog odlaganja otpada. Akcija je bila popraćena u lokalnim 
medijima i u nju su bili uključeni vrtići i škole te se na taj način djelovalo edukativno i na mlađe 
naraštaje.  
Grad Pazin je u cilju edukacije najmlađih putem komunalnog poduzeća Usluga i sufinanciranja od 
Fonda, pokrenuo nabavu edukativnih zelenih otoka za selektivno odvajanje otpada. Edukativni otoci 
biti će u 2014. podijeljeni vrtićima.   
 
 5. „ZELENI OTOCI“ 
 

Prema Planu gospodarenja otpadom u Gradu Pazinu do 2015. godine postavit će se 23 „zelena 
otoka“ za selektivno prikupljanje otpada. Do sada se postavilo 17 „zelenih otoka“ na području grada i 
okolice. 
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Grad Pazin i Trgovačko društvo „Usluga“ d.o.o. Pazin (20.05.2013) sklopili su Ugovor o 
prijenosu poslova i sredstava kapitalne pomoći za nabavu kanti za selekcionirano prikupljanje 
otpada, isti je proslijeđen u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Fond I Grad Pazin sklopili su (20.11.2013.) Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave 
komunalne opreme – kanti  i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada 
Pazina – kojom Fond potvrđuje sufinanciranje nabave kanti i kontejnera za selekcionirano 
prikupljanje otpada u visini 40% procijenjene vrijednosti, a najviše u iznosu do 83.774,80 kuna. 
 Realizirana je nabava komunalne opreme prema prethodno navedenim Ugovorima. Nabavljeni 
su  kompleti kanti za  10 „zelenih otoka“, tri kompleta edukativnih „zelenih otoka“ za vrtiće, 10 kanti 
za stare baterije, 50 kompostera, 7 otvorenih kontejnera i 4 spremnika za tekući neopasni otpad. 
„Zeleni otoci“ postaviti  će se u mjesne odbore Heki, Lindar, Kršikla, Grdoselo, Zamask, Kašćerga i 
Stari Pazin, trenutno su u tijeku dogovori o točnoj lokaciji za pojedini zeleni otok. . 
 Odvojeno se sakuplja papir, staklo, PVC, i ALU ambalaža. Prema podacima iz komunalnog 
poduzeća „Usluga“ d.o.o putem „zelenih otoka“najviše sakupe papira, pa stakla, te metala i plastike. 
Sav odvojeno sakupljeni otpad odvozi se u poduzeće METIS d.o.o koji je koncesionar za sakupljanje 
otpada za područje Istarske županije. 
Komunalna tvrtka Usluga d.o.o. podijelila je građanima tridesetak kompostera s ciljem smanjenja 
odlaganja biootpada na odlagalište. 
 
 6. ODLAGALIŠTE GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 

Na lokaciji Lakota se odlaže građevinski otpad radi zatrpavanja prirodne depresije i privođenja 
terena namjeni za potrebe definirane Generalnim urbanističkim planom. Pokrenut je postupak uređenja 
Lakote kao regularnog odlagališta građevinskog otpada. Od strane komunalne tvrtke Usluga d.o.o.,  
Istarskoj županiji upućen je zahtjev za izdavanje dozvole odlaganja građevinskog otpada, ali još nije 
dobivena  dozvola. Ishodovane su suglasnosti za nasipavanje.  

 
Grad Pazin je u 2013. godini vezano uz odrednice Plana imao ciljane aktivnosti glede sanacije  

odlagališta „Jelenčići“, ishodovanja potrebnih projekata i dokumentacije za izgradnju pretovarne 
stanice, reciklažnog dvorišta i pristupne ceste, sprečavanja nastanka otpada, smanjivanje količine 
otpada i sanacija divljih odlagališta a sve u okviru raspoloživih resursa. 

Glavne aktivnosti za 2014. godinu su izgradnja pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta i 
pristupne ceste za odlagalište, poduzimanje aktivnosti i traženje sufinanciranja s ciljem sanacije što 
većeg broja divljih odlagališta i postavljanje novih „zelenih otoka“ uz provođenje edukacije 
stanovništva te drugih mjera sustava odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. 
  
 7. ZAKLJUČNO 
 
 Primjenom članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
94/13.), ovaj Izvještaj dostavit će se Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za održivi razvoj i objaviti u 
Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 351-04/12-01/14 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-25 
Pazin, 27. ožujka 2014. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

              Predsjednik 
           Gradskog vijeća 
          Boris Demark, v.r. 
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 Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine broj 174/03., 79/07. 
38/09. i 127/10.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 
4/13.) Gradsko vijeće Grada Pazina  na  sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine usvojilo je    
 

IZVJEŠTAJ 
O STANJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU  GRADA PAZINA ZA 2013. GODINU 
 

UVOD 
 

         Zaštita i spašavanje u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o zaštiti i spašavanju („Narodne 
novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), propisima donesenim na temelju Zakona, te 
međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska potpisnica. 
         Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja  sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u 
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga 
zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica 
katastrofa. Grad Pazin (dalje u tekstu: Grad), u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom, 
uređuje, planira, organizira i provedi zaštitu i spašavanje na svom području odgovornosti. 
 Ovom analizom stanja  utvrđuje se stvarno stanje i dostignuti stupanj spremnosti svih sudionika 
i operativnih snaga zaštite i spašavanja na području Grada.  
 

PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA 
 

         Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  predstavlja temeljni 
dokument kojim se  utvrđuje realna razina opasnosti, ali i procjenjuju stvarne mogućnosti adekvatnog 
odgovora na sanaciji stanja i dovođenje života i rada stanovništva u normalno stanje. Procjena je stoga 
temeljni dokument na osnovu kojeg se definiraju potrebne snage i sredstva, ali i izrađuju planovi 
zaštite i spašavanja u cjelini.  
         Grada Pazina ima Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada 
Pazina“ („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/10.), a u tijeku su  aktivnosti na izradi Planova 
zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Pazina. 
 

STOŽER  ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

         Odredbama članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju  i članka 4. Pravilnika o mobilizaciji i 
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja utvrđena je obaveza ustrojavanja Stožera zaštite i 
spašavanja u svim jedinicama lokalne samouprave na razini Republike Hrvatske.  
          Stožer zaštite i spašavanja Grada Pazina  ustrojen je kao stručno, operativno i koordinativno 
tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik. 
Sukladno zakonskim propisima, Gradsko vijeće je nakon lokalnih izbora donijelo Odluku o osnivanju 
Stožera ZiS („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/13.) na prijedlog Gradonačelnika, a po 
prethodnom prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem bave  kao redovitom djelatnošću.  
         Sastav stožera ustrojen je i imenovan u skladu sa odredbama  Zakona o  zaštiti i spašavanju i  
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, te je kao takav 
kompetentan za pripremu i provedbu zadaća u području zaštite i spašavanja, odnosno pružanja 
maksimalne pomoći Gradonačelniku u izvršavanju njegovih obaveza u slučaju većih nesreća ili 
katastrofa. 
         U travnju 2013. godine održana je koordinacija načelnika Stožera zaštite i spašavanja Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Motovun, Lupoglav, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, kao 
tematska sjednica vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2013. godini, na kojoj je usvojen 



 
Strana 199 – Broj 9                          SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA               Petak, 28. ožujka 2014. 
 
 
Plan rada Stožera ZiS i Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora JVP Pazin i 
svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Pazin za 2013. godinu. 
  

STANJE ZAŠTITE OD POŽARA 
 

         Sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine broj 92/10.) predstavnička 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju 
izvješće o stanju zaštite od požara na svom području, tako da su u ovom Izvještaju posebno navedene i 
najvažnije aktivnosti sustava zaštite od požara Grada Pazina u 2013. godini.  
         Na području Grada djeluje Javna vatrogasna postrojba Pazin sa 26 profesionalnih i 2 sezonska 
djelatnika, opremljena sa 10 vatrogasnih vozila, te Dobrovoljno vatrogasno društvo Pazin sa 20 
pripadnika i 4 vatrogasna vozila. Vatrogasne snage Grada  i Općina Karojba, Tinjan, Cerovlje, 
Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Gračišće čine Područnu vatrogasnu zajednicu Pazin u čijem su 
sastavu  Javna vatrogasna postrojba Pazin i 3 dobrovoljna vatrogasna društava (DVD Lupoglav, DVD 
Pazin i DVD Gračišće),  sa ukupno 120 članova od koji su 77 operativni vatrogasci sa položenim 
ispitom i obavljenim liječničkim pregledom. 

JVP Pazin obavlja djelatnost kao javnu službu, a ta se djelatnost može podijeliti u dvije osnovne 
aktivnosti u djelovanju: 
 

 OPERATIVA - gašenje požara te spašavanje osoba i imovine ugroženih požarom i 
eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i obavljanje drugih 
poslova  u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama 

 PREVENTIVA  -  sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije 
 
          PVZ Pazin usmjerava i prati rad DVD-a Pazin, Lupoglav i Gračišće te JVP Pazin. U suradnji sa 
Upravnim odborima DVD-a i Upravnim vijećem JVP Pazin planira i osigurava materijalna sredstva za 
rad i nabavku opreme za gašenje i spašavanje. 
          Organizacija sustava zaštite od  požara za vrijeme ljetne turističke sezone na području 
Vatrogasne područne zajednice Pazin temelji se na Planu operativne provedbe Programa aktivnosti 
Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara s time da se Program svake godine 
nadograđuje.  
          Operativnim  planom motrenja, čuvanja i ophodnje PVZ Pazin za 2013. godinu utvrđene su 
aktivnosti u razdobljima povećanih i velikih opasnosti od nastanka požara na otvorenim prostorima 
cijelog područja Grada, ali  i Općina  Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Karojba,  Sv. Petar u 
Šumi i Tinjan. 
 JVP Pazin čini osnovnu i stalno spremnu snagu zaštite i spašavanja, tijekom 24 sata dnevno i  
prvenstveno se angažira na zaštiti od požara i eksplozija, ali i drugim akcijama zaštite i spašavanja 
počevši od tehničkih intervencija u prometu, intervencija u prometu sa opasnim tvarima, 
intervencijama u postrojenjima koje koriste ili skladište opasne tvari, traganju za nestalim osobama ili 
pak poplavama. 
         U 2013. godini JVP Pazin zabilježila je 193 intervencije koje su se odvijale  pretežito na 
području Grada Pazina (120) te u Općinama Pazinštine: Cerovlje (23), Karojba (4), Lupoglav (10), 
Motovun (11), Sv. Petar u šumi (6), Tinjan (11) i Gračišće (5). Izgorjela površina otvorenog prostora u 
2013. iznosila je 21,9 hektara (29 intervencija), dok je  u 2012. godini bilo 118  intervencija gašenja 
požara otvorenog prostora, a opožareno je bilo 617,8 hektara. Na području djelovanja JVP Pazin 
opožarena površina po jednoj intervenciji u 2013. godini iznosila je  0,75 hektara (u 2012. godini - 
5,23 hektara).  
         Također, zabilježeno je 59 tehničkih intervencija, zatim 14 intervencija gašenja požara na 
građevinama, 2 intervencije gašenja požara na prometnim sredstvima i  86 ostalih intervencija. JVP 
Pazin izdala je 478 odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru. Na svim  intervencijama 
sudjelovao je 438 vatrogasaca koji su odradili 1037 sati. U intervencijama je bilo 9 civilnih osoba 
lakše ozlijeđenih, 23 civilne osobe su teže ozlijeđene, a sedam civilnih osobe smrtno je stradalo. Među 
vatrogascima koji su sudjelovali na intervencijama nije bilo teže ozlijeđenih. 
 



 
Petak, 28. ožujka 2014.                        SLUŽBENE  NOVINE  GRADA  PAZINA                  Strana 200 - Broj 9 
 
 
          JVP Pazin je sve svoje zadaće u 2013. godini odradila na najbolji mogući način na 
intervencijama požara otvorenog  prostora, požara objekta i tehničkim intervencijama, posebice kod 
prometnih nesreća. 
         JVP i PVZ Pazin ostvaruju dobru suradnju i sa udrugama građana, posebno onima koje su od 
značaja za sustav ZiS na području grada (GD CK, SD „Istra“, HGSS stanica Pula), što  također 
doprinosi razvijanju sustava zaštite i spašavanja. 
 

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku u  2013. godini. 

 
         U programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2013. godini, utvrđeni su i zadaci, odnosno obveze koje su dužne izvršiti i jedinice lokalne 
samouprave. 
         Program  u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 
temeljni je dokument koordinacije godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih ustanova, jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija u provedbi mjera 
zaštite od požara. Koordinaciju aktivnosti provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje. 
         Na tematskoj sjednici Stožera Zaštite i spašavanja Grada Pazina i susjednih Općina koja je  
održana 29. travnja 2013. godine, a bila je vezana uz pripremu ljetne protupožarne sezone u 2013. 
godini  usvojen je: Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora JVP Pazin i svih 
subjekata zaštite od požara na području PVZ Pazin za 2013. godinu; financijski plan osiguranih 
sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone i Plan operativne provedbe Programa 
aktivnosti na području PVZ Pazin. Zapovjednik JVP Pazin obrazložio je ustroj zapovijedanja u 
akcijama gašenja požara otvorenog prostora, sustav prijema dojave o požaru i uključivanja u akciju 
gašenja požara vatrogasnih postrojbi, te angažiranje snaga prema stupnju ugroženosti.  
         Na temelju Zakona o zaštiti od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini („Narodne novine broj 
56/13.) Gradonačelnik Grada Pazina donio je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u 
provedbi posebnih  mjera  zaštite  od  požara na  području grada Pazina za 2013. godinu. O provedbi 
pripremnih  aktivnosti izvještena je  Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Pazin. 
 

Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara 
 
          Zakon o zaštiti od požara utvrđuje obvezu da jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave  provode mjere zaštite od požara na svom području sukladno zakonu, propisima 
donesenim na temelju zakona, planovima zaštite od požara, općim aktima i drugim odlukama. Jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave donose Plan zaštite od požara za svoje područje na 
temelju Procjene ugroženosti od požara. 
         Procjena ugroženosti od požara izrađuje se po metodologiji koju utvrđuje Pravilnik o izradi 
procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine broj 35/94., 110/05. i 
28/10.), a uvjeti i način izrade te sadržaj Plana zaštite od požara utvrđen je Pravilnikom o sadržaju 
plana zaštite od požara („Narodne novine broj 51/12.).  
         Tim stručnjaka  izradio je Prijedlog procjene ugroženosti od požara koja je upućena Policijskoj 
upravi istarskoj na izražavanje mišljenja o sukladnosti sa Zakonom o zaštiti od požara i propisima 
donesenim na temelju Zakona, zajedno sa Planom zaštite od požara. Procjena ugroženosti od požara  i  
Plan zaštite od požara usklađeni su s novonastalim uvjetima, ali u dijelu šuma na području Grada 
Pazina u privatnom vlasništvu nije proveden postupak određivanja stupnja opasnosti od šumskog 
požara sukladno Pravilniku o zaštiti šuma od požara, zbog čega Policijska uprava istarska nije dala  
pozitivno mišljenje.  
        Nažalost, trošak izrade programa gospodarenja za šume u privatnom vlasništvu preveliko je 
opterećenje za gradski proračun, kao i za proračun mnogih drugih jedinica lokalne samouprave. 
Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Buzet započela je u okviru svojih redovitih aktivnosti i 
svojih financijskih planova izrađivati programe gospodarenja za šume šumoposjednika (šume u 
privatnom vlasništvu) na području svojih gospodarskih jedinica, a temeljem njihovog dopisa u 
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Prijedlogu Procjene navedena je dinamika za izradu Programa za gospodarenje šumama 
šumoposjednika u katastarskim općinama na području Grada Pazina. Izrada programa za područje 
Grada Pazina biti će složenija i zbog problema stare i nove izmjere, odnosno neusklađenosti podataka 
iz katastarskog operata i zemljišnih knjiga po obliku, brojevima i površinama.  
 U izradi Prijedloga Procjene, zbog velikog učešća požara otvorenog područja na području Grada 
Pazina, posebna pažnja posvećena je i problematici zaštite šuma od požara. S obzirom da se šume u 
privatnom vlasništvu isprepliću sa državnim šumama, da je približno ista vegetacija (zastupljenost 
vrste drveća) i slični klimatski i ostali uvjeti, prema stručnoj procjeni Uprave Šuma Podružnice Buzet, 
također se mogu svrstati uglavnom u III stupanj ugroženosti od požara, a najviše 5-10% šuma 
nalazi  se u II stupnju ugroženosti od požara. Također, na priloženoj Karti procjene opasnosti od 
šumskih požara za državne šume koju su izradile „Hrvatske šume“ označene su i protupožarni 
prosjeci, željeznička pruga, motrionice, crpilišta (hidrant kod JVP Pazin) i trase elektroenergetskih 
vodova na cijelom području Grada Pazina, znači i na području koje pokrivaju šume u privatnom 
vlasništvu. 
      

CIVILNA ZAŠTITA  (POSTROJBE I ZAPOVJEDNIŠTVO) 
 

         Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih 
su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i 
spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite. 
         Temeljem članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju postrojbe civilne zaštite jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave ustrojavaju se odlukom čelnika jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, na temelju procjene ugroženosti, i to na razini gradova kao postrojbe 
specijalističke namjene i postrojbe opće namjene. 
         Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 
(„Narodne novine“ broj 111/07.) uređuje  osobni i materijalni ustroj postrojbi civilne zaštite i postrojbi 
za uzbunjivanje po vrsti, sastavu i veličini, način popune postrojbi te oblik i sadržaj službene iskaznice 
pripadnika civilne zaštite. 
 
         Sukladno navedenim zakonskim odredbama Odlukom  o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite 
Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 4/08),  ustrojene su Postrojbe  civilne  zaštite  
Grada Pazina, i to kao postrojbe civilne zaštite opće namjene i postrojbe civilne zaštite specijalističke 
namjene  
          I. Postrojbe civilne zaštite opće namjene u sastavu: 

1. Tim opće namjene koji se sastoji se od 2 skupine i veličine je 35 pripadnika. 
 

 II. Postrojbe civilne zaštite  specijalističke namjene u sastavu: 
 1. Specijalistički laki tim za spašavanje iz ruševina (USAR) koji se sastoji se od 3 skupine i 
veličine je 20 pripadnika, 
 2. Specijalistički tim za  RKBN zaštitu koji se sastoji se od 2 skupine i  veličine je 19 
pripadnika,   
 3. Specijalistička skupina za zaštitu i spašavanje iz vode koji se sastoji se od 3 ekipe i veličine 
je 16 pripadnika, 
 4. Specijalistički tim za logistiku koji se sastoji se od 4 skupine i veličine je 29 pripadnika. 
                 
Opća namjena: 35 obveznika Specijalistička namjena: 84 obveznika Ukupno: 119 obveznika 
 
         Postrojbe  CZ  Grada  popunjene  su  obveznicima  CZ  sa  područja  koje pokriva Ured za 
obranu Pazin. Obveznici su mlađih godišta i raspoređeni su na odgovarajuće dužnosti sukladno svojim 
stručnim i fizičkim mogućnostima, te u dogovoru sa Gradom, PUZS Pazin, UO Pazin i udrugama 
građana od posebnog značaja za ZiS (izviđači, speleolozi, ronioci, GD CK, radio-amateri),  što je 
garancija kvalitete postrojbi. 
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         Postrojbe  su  ustrojene  sukladno  pravilima  struke  u  timove,  skupine  i  ekipe,  određeni  su 
svi zapovjedni sastavi u potrebnom obimu kvalitete, te je svakom pripadniku određena njegova 
dužnost i raspored u postrojbi. Utvrđena su i mobilizacijska zborišta, a za svakog pripadnika postrojbe 
izrađen je mobilizacijski poziv u dva primjerka. Pozivarski sustav za pripadnike civilne zaštite Grada 
Pazina i pripadnike specijalističke postrojbe CZ Istarske županije razrađen je prema načelu 
samopozivanja, čime je stvoren dio potrebnih uvjeta za uspješno funkcioniranje postrojbi.  
          Postrojbe nisu popunjene skupnom i osobnom opremom te bi njihovo angažiranje  u situacijama 
koje zahtijevaju takvu vrstu opreme i sredstava bilo otežano. Bez obzira što su pripadnici postrojbi 
birani prema zanimanjima, afinitetima i sposobnostima, za zahtjevnije zadaće zaštite i spašavanja, 
pripadnike postrojbi potrebno je dodatno obučiti i uvježbati,  što bi trebala biti jedna od zadaća u 
narednom razdoblju. 
     Snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće 
na području Grada  zapovijeda Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Pazina. Gradsko vijeće je na 
svojoj sjednici od 30.07.2013. godine donijelo Odluku o osnivanju Zapovjedništva („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 18/13.) 
  
 Dan civilne zaštite 
 
         Grad Pazin je u 2013. godini obilježio 1. ožujak -  Dan civilne zaštite, odnosno Dan Zaštite i 
spašavanja kao šireg oblika zaštite i spašavanja stanovništva te materijalnih i kulturnih dobara. Uz 
sudjelovanje Gradonačelnika Grada Pazina, Načelnika susjednih općina, Načelnika i članova Stožera 
ZiS Grada Pazina i susjednih općina, te predstavnika: Područnog ureda Pazin DUZS, Ureda za obranu 
Pazin, Vatrogasne zajednice Istarske županije, Područne vatrogasne Zajednice Pazin, Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Pazin i medija održano je prigodno predavanje i rasprava o značaju civilne 
zaštite, odnosno sustavu zaštite i spašavanja i njegovom razvoju  kako bi se moglo učinkovito reagirati 
na sve opasnosti koje ugrožavaju ljudsku zajednicu (zemljotresi, poplave, veliki šumski požari, 
industrijske nesreće u postrojenjima sa opasnim tvarima koje mogu ugroziti i širu okolinu, velike 
prometne nesreće, zagađenja okoliša i slično). 
 

SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE  ŽUPANIJE 
 
         U Istarskoj županiji se nakon donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju krenulo s organizacijom  
sustava na način da se koriste postojeći resursi i organizacija,da sustav bude što racionalniji i time 
efikasniji, te da sustav bude kompatibilan i integriran u jedinstven sustav organizacije i zapovijedanja. 
Temeljem Ustava RH i Zakona o zaštiti i spašavanju, to su poslovi na uređivanju, planiranju, 
organiziranju, financiranju i provođenju zaštite i spašavanja civilnog stanovništva, imovine te eko-
sustava od katastrofa kao i saniranje nastalog stanja nakon nesreće odnosno katastrofe. Osnovna 
zadaća službe zaštite i spašavanja je stručna i racionalna ispomoć tijelima lokalne i područne 
(regionalne) samouprave uvijek u okvirima Ustavnih i zakonskih prava i obveza. Uloga stručne službe 
u tom pogledu je stručna pomoć u obavljanju administrativno-stručnih poslova za potrebe stožera, 
opremanje i osposobljavanje članova stožera, do koordinacije i stručno tehničkih poslova na suradnji 
sa sustavima zaštite i spašavanja općina, gradova i županije, uvijek temeljem pozitivnih zakonskih 
propisa.  
           

PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  
NA PODRUČJU GRADA PAZINA 

 
         U nastavku ovog Izvješća kratko su opisane pravne osobe  koje se zaštitom i spašavanjem bave u 
svojoj redovnoj djelatnosti i dio su operativnih snaga ZiS, kao i neke pravne osobe  značajne za sustav 
ZiS u Gradu.  
         Službe, ustanove i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u 
vlasništvu Grada imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, a 
posebno u slučajevima većih nesreća i katastrofa. 
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         Odlukom o određivanju pravnih osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada 
Pazina, definirane su pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i 
spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. 
         Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, zajedno 
s JVP Pazin predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina, a djeluju 
sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje grada Pazina. 
          Pravne osobe koje su u državnom ili županijskom vlasništvu (PUZS Pazin, HEP, Hrvatske vode, 
Hrvatske ceste, Hrvatske šume, Zavod za javno zdravstvo, Bolnice, Centri za socijalnu skrb i dr.) ne 
mogu biti pravni subjekti od značaja za zaštitu i spašavanja u ingerenciji gradonačelnika. Ovi pravni 
subjekti u slučaju velike nesreće ili katastrofe sudjeluju u aktivnostima zaštite i spašavanja na području 
Grada, ali obavljaju zadaće sukladno svojim Operativnim planovima. Budući da navedeni pravni 
subjekti usko surađuju u izvršavanju aktivnosti zaštite i spašavanja, te imaju važnu ulogu u razvoju 
sustava zaštite i spašavanja na području Grada, u ovom Izvještaju ukratko su navedene neke njihove 
aktivnosti u 2013. godini. 
 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 
 

         Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u okviru kojeg djeluje i  Ispostava Pazin 
(epidemiologija i školska medicina) obavlja poslove javnozdravstvene djelatnosti na području Istarske 
županije. 
         Služba za higijenu i epidemiologiju provodi na području Grada preventivne epidemiološke 
aktivnosti prema prijavama zaraznih bolesti liječnika obiteljske medicine. U suradnji sa Hrvatskim 
vodama provodi se i kontinuirana analiza površinskih i otpadnih voda koje nisu uvijek 
zadovoljavajuće kvalitete, a nalazi se redovito šalju vodopravnoj inspekciji. 
         Prema podacima  Zavoda na području Grada Pazina u 2013. godini nije prijavljena niti jedna 
epidemija zarazne bolesti, niti jedna zarazna bolest od općeg javnozdravstvenog značaja, kao ni 
ekološki incident. U slučaju pojave takvih izvanrednih stanja potrebno je obratiti se Službi za 
epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo u Pazinu. 
         Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Državnom Programu mjera Zavod 
provodi stručni nadzor nad provedbom preventivnih i obveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije. Tako je i za 2013. godinu ZZJZIŽ dostavio Izvješće o provedenom stručnom nadzoru 
mjera dezinsekcije i obvezne sustavne deratizacije na području Grada Pazina. Stručni nadzor je 
pokazao da su mjere provedene u proljetnom i jesenskom razdoblju kao sustavna deratizacija i mjere 
provedene u razdoblju od svibanja do rujna kroz larvicidne i adulticidne tretmane protiv komaraca u 
skladu s Programom mjera. Tijekom nadzora nad sustavnom deratizacijom nije bilo primjedbi. 
 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE 
HITNA MEDICINSKA POMOĆ PAZIN 

 
          Zavod za hitnu medicinu Istarske županije osnovan je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i 
Uredbi o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi 
načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj medicinskoj službi, 
podržavajući potrebu za specijaliziranim pristupom  kako u izvanbolničkoj, tako i u bolničkoj 
zdravstvenoj zaštiti. 
         Hitna medicinska pomoć (HMP) Pazin pruža hitnu medicinsku pomoć tijekom 24 sata, kroz 
cijelu godinu, na području Pazinštine, uključujući Grad Pazin i Općine Tinjan, Cerovlje, Sveti Petar u 
Šumi, Gračišće, Lupoglav, Motovun i Karojba, sveukupno na teritoriju od 532 km2 i približno 20.000 
stanovnika.  HMP Pazin također skrbi za unesrećene osobe na velikom dijelu Istarskog ipsilona (od 
tunela Učka do izlaza za Žminj) te prima pacijente u svojoj ambulanti koja je smještena u sklopu 
Doma zdravlja Pazin. Svakodnevno kroz 24 sata na HMP Pazin dežuran je jedan tim hitnoće koji se 
sastoji od liječnika, medicinske sestre i profesionalnog vozača.  
         Tijekom 2013. godine HMP Pazin zabilježila je 794 hitne medicinske intervencije, ambulantno 
je pregledano 3.610 pacijenata. HMP Pazin bila je uključena u provođenje izvanredne edukacije za sve 
vozače, medicinske sestre/tehničare i doktore po propisanim i licenciranim tečajevima iz područja 
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osnovnog i naprednog održavanja živote odraslih i djece, zbrinjavanja traumatoloških i drugih hitnih 
stanja. U 2013. godini nije bilo izvanrednih aktivnosti na području zaštite i spašavanja. 
         U svibnju je održan tečaj reanimacije za učenike drugih razreda Klasične gimnazije Pazinskog 
kolegija. Timovi ispostave Pazin sudjelovali su u provođenju taktičke vježbe masovne nesreće u 
Rovinjskom selu i Bujama. Timovi su sudjelovali i na vježbi BINA Istre na tunelu Učka, a tijekom 
ljetnih mjeseci organizirano je dežurstvo dodatne ekipe na Istarskom ipsilonu. U studenom je u OŠ V. 
Nazora održano niz predavanja i radionica u sklopu projekta „I male ruke tvoj život mogu spasiti…..“. 
Predavanja i radionice vodili su edukatori i instruktori ZZHM IŽ, a sudjelovalo je 95 učenika. 
         U svrhu poboljšanja sustava zaštite i spašavanja  razrađen je plan postupanja u masovnim 
nesrećama, te se i dalje planira barem jedanput godišnje organizirati vježbe za provjeru ekipa za rad u 
izvanrednim uvjetima. 
         U svrhu poboljšanja sustava zaštite i spašavanja HMP Pazin predlaže poboljšati sustav 
međusobnih komunikacija s drugim žurnim službama; uspostaviti jedan mobilni tim T2 za potrebe 
središnje Istre; da se ulože napori kako bi svaka kuća, odnosno stambena jedinica bila vidljivo 
označena kućnim brojem zbog bržeg pronalaženja točnog mjesta intervencije; da se potakne nabava 
AVD aparata (automatskih vanjskih defibrilatora) za intervencije u svim ustanovama ili na javnim 
mjestima. 
         Osim osiguranja standarda u sustavu hitne medicine na području Istarske županije, Grad Pazin je 
u cilju stvaranja uvjeta za viši standard u pružanju hitne medicinske pomoći stanovništvu, sa Istarskom 
županijom zaključio ugovor o sufinanciranju dodatnog standarda (2 med. sestre i sanitet IDZ u 
pripravnosti). 
 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA PULA 
 
         Hrvatska gorska služba spašavanja  je sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, te Zakonu o 
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, operativna snaga zaštite i spašavanja koja se zaštitom i 
spašavanjem bavi kao svojom redovitom djelatnošću. HGSS je nositelj pojedinih djelatnosti i resurs 
koji se koristi u izvanrednim okolnostima, na visokom objektima, u slučaju potresa, vremenskih 
nepogoda, većih i drugih nesreća. HGSS raspolaže i razvija potrebne sposobnosti, resurse i operativne 
snage: osposobljene timove za pružanje medicinske pomoći, potrage za nestalim i zatrpanim osobama, 
pse, opremu za izvlačenje ozlijeđenih, spašavanje na vodama itd.  
         HGSS se temeljem Zakona nastavlja razvijati na teritorijalnom principu, te svaka stanica HGSS-
a planira opremanje svojih ustrojstvenih jedinica u gradovima i općinama gdje za to postoji potreba. 
Članovi HGSS raspolažu specifičnom opremom i sredstvima, te specijalnim vještinama primjenjivim i 
za spašavanja u slučaju većih nesreća i katastrofa. 
         HGSS Stanica Pula ima ukupno 23 člana, od čega 15 spašavatelja, 5 pripravnika i 3 suradnika. U 
2013. godini izvela je 9 akcija spašavanja, 3 pripravnosti na intervenciju, 3 redovne stanične vježbe 
spašavanja, te je učestvovala u 3 međunarodne vježbe speleospašavanja. Najiskusniji spašavatelji 
aktivno su učestvovali u instruktažama na svim državnim tečajevima HGSS-a, HSS-a, IPS-a i HPS-a.   
 
         U smislu preventive nesreća, sanitetskog osiguranja i edukacije Stanica Pula obavila je ukupno 
13 dežurstava, a njeni gorski spašavatelji tradicionalno svake godine vode alpinističku i speleološku 
školu u matičnim društvima.  
         Pripravnici Stanice Pula nastavljaju redovito školovanje, tako da je u 2013. godini redovitu 
obuku prema nacionalnom planu pohađalo četiri pripravnika, školovanje je započeo jedan suradnik. 
           Četiri službene obavještajne točke Stanice Pula - Pl. dom na Brgudskim Koritima, Pl. dom na 
Skitači, a Pl. dom pod Žbevnicom i Paraglajderski centar na Raspadalici iznad Buzeta redovito su 
kontrolirane i opskrbljivane,  te su sporazumno regulirani odnosi sa pravnim osobama koje upravljaju 
tim objektima. 
         Stanica raspolaže sa smještajem opreme i pomagala na dvije lokacije (tim Pula i tim Pazin). S 
obzirom na područje odgovornosti ovakva organizacija i raspored ljudstva i tehnike omogućuju 
kvalitetniji rad, konstantnu edukaciju, uvježbavanje i kondicioniranje svih članova Stanice. 
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         Vozni park čine tri vozila, dva terensko vozilo i jedno osobno karavan vozilo, redovito se 
održavana i u voznom su stanju, tako da Stanica Pula sada može održavati minimalnu mobilnost za 
potrebe svoje djelatnosti. Vozila su raspoređena na način da oba tima imaju odgovarajuću 
samostalnost, mobilnost i interventnost. 
         Financijska sredstva osigurana iz proračuna jedinica lokalne samouprave nisu dovoljna za sve 
potrebe službe, te se maksimalnom racionalizacijom pokušava nadoknaditi manjak sredstava. Prioritet 
je i dalje školovanje pripravnika i kondicioniranje licenciranih gorskih spašavatelja. 
         Stanica Pula aktivno surađuje sa Službom hitne medicinske pomoći, Crvenim križem, 
Vatrogasnom zajednicom, Policijom i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje. 
 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAZIN 
 
         Gradsko društvo Crvenog križa Pazin je pravna osoba, udruga koja ima za cilj promicati 
humanitarne ciljeve i ideje te organizirati aktivnosti od opće koristi na osnovi misije i načela 
Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. GDCK djeluje temeljem svojih planova 
i programa rada usklađenih sa županijskim i državnim planom Crvenog križa, a spreman je aktivno se 
uključiti u sustav zaštite i spašavanja na području Grada. 
 
Služba traženja 
 
         Služba traženja obavlja poslove obavješćivanja i traženja žrtava velikih prirodnih nepogoda i 
drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, kao i mirnodopska traženja. Služba primjenjuje 
jedinstvenu metodologiju rada na području cijele Hrvatske, a ta je metodologija istovjetna 
metodologiji rada službe u svijetu, povezane Centralnom agencijom za traženje u Ženevi i službama 
traženja ostalih nacionalnih društava Crvenog križa u svijetu. 
         Poslove službe traženja obavljaju educirani profesionalni djelatnici i volonteri Crvenog križa 
(GDCK Pazin: 2 profesionalna djelatnika i 2 volontera).  U mirnodopsko vrijeme se osim traženja koja 
se odnose na ekonomske migracije, traženja iz II. svjetskog rata, te traženja iz domovinskog rata i 
prikupljanje antemortalnih podataka za isto razdoblje, vrši konstantna edukacija osoblja službe 
traženja i tehničko unapređenje službe. Hrvatski Crveni križ je u plan priprema i djelovanja Crvenog 
križa u katastrofama, uvažavajući  „Strategiju 2008-2018“ Središnje agencije za traženje 
Međunarodnog odbora Crvenog križa, ugradio i djelatnost Službe traženja. U 2013. godini nije 
zaprimljen niti jedan zahtjev za traženje nestale osobe. 
 
Prva pomoć 
 
         Jedna od osnovnih djelatnosti Crvenog križa, ujedno i jedina djelatnost koja donosi prihod 
gradskim društvima Crvenog križa je osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Cilj ove djelatnosti je 
kontinuiranom edukacijom osposobiti što veći broj građana za pružanje prve pomoći u svim 
situacijama ozljeda i naglo nastupajućih bolesti, jer pravodobno i na pravilan način pružena prva 
pomoć smanjuje trajanje liječenja, sprječava ili ublažava invalidnost, a nerijetko spašava život. 
         Hrvatski Crveni križ sa svojim tečajevima prve pomoći namijenjenima cjelokupnoj populaciji, 
ima u Hrvatskoj vodeću ulogu u širenju znanja i popularizaciji prve pomoći. Hrvatski Crveni križ 
osposobljava predavače iz prve pomoći koje koriste gradska društva na tečajevima prve pomoći za 
vozače (Zakon o sigurnosti prometa), za tvrtke (Zakon o zaštiti na radu) i za članove mladeži. 
         U 2013. godini GDCK Pazin organiziralo je Gradsko natjecanje mladih HCK na kojem su bile tri 
ekipe srednjoškolaca i dvije ekipe osnovnoškolaca sa po šest članova. Pobjedničke ekipe sudjelovale 
su na Međužupanijskom natjecanju u Pazinu, stoga je GDCK Pazin sudjelovalo i u organizaciji 
natjecanja. GDCK Pazin organiziralo je tečaj prve pomoći za građane i udruge, a sudjelovalo je deset 
osoba. Organiziran je i tečaj „Slučajni spasilac – namijenjen odgajateljima, učiteljima i profesorima 
koji prate djecu u školama plivanja, dječjim odmaralištima i kampovima s ciljem učenja/ponavljanja 
pružanja prve pomoći i osnova tehnika spašavanja na kojem je sudjelovalo osam osoba.  Održavaju se 
i tečajevi prve pomoći za vozače i za radnike.  Na tečajevima prve pomoći u 2013. godini osposobljen 
je 281 polaznik (vozači – 163. zaštita na radu – 70, mladi 30, ostali - 18). 
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Dobrovoljno davanje krvi 
 
         Ovu redovnu djelatnost društva Crvenog križa u Istarskoj županiji provode u suradnji s 
djelatnosti za transfuziologiju OB Pula, te Odjelom za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka. Poslovi 
koje u ovoj djelatnosti obavlja Crveni križ su evidencija, pozivanje i animiranje darivatelja, te 
jubilarna priznanja i nagrađivanje darivatelja.  
         Obzirom na broj aktivnih darivatelja (dali krv unutar posljednjih 5 godina) po društvima, može 
se izračunati mogućnost aktiviranja većeg dijela tih darivatelja za izvanredne potrebe. Prema potrebi 
organiziraju se izvanredne akcije dobrovoljnog davanja krvi. Broj aktivnih darivatelja krvi je 540, a u 
2013. godini prikupljeno je 533 doza krvi. 
 
Služba spašavanja na vodi 
 
         Program službe spašavanja života na vodi sastoji se od tri osnovne komponente:  

a) Edukacija spasilaca – vrši se animacija i licenciranje novih spasilaca 
          b) Procjena rizika na plažama po metodologiji ILSE provodi se unutar segmenta koordinacije i 
suradnje s drugim subjektima 
          c)) Projekt „Sigurnost na vodi“ - sastoji se od škole plivanja koje provode gradska društva 
Crvenog križa sa suradnicima na lokalnoj razini i radionica „Opasnosti i kodovi sigurnosti na vodi“ 
koje uče djecu kako se zaštititi od nezgoda u blizini vode. 
         Tijekom 2013. godine radionicom „Kodovi sigurnosti“  obuhvaćeni su svi treći razredi Osnovne 
škole V. Nazora (ukupno 147 učenika u 9 razrednih odjela), u suradnji s DCKIŽ.  GDCK Pazin je u 
srpnju  2013. godine organiziralo Školu plivanja na potoku za 40 djece, a organiziran je i tečaj   
„Slučajni spasilac“ za profesore i nastavnike Osnovne škole V. Nazora, na kojem je sudjelovalo je 8 
osoba. 
 
Distribucija humanitarne pomoći 
 

   Sva društva Crvenog križa u Istarskoj županiji imaju status humanitarne organizacije pri 
Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, te prema tome prava i mogućnosti distribucije humanitarne 
pomoći iz zemlje i inozemstva. Status omogućuje uvoz donacije hrane i higijenskih potrepština bez 
carinskih davanja, a za ostale artikle uvoz bez davanja vrši uz  prethodnu suglasnost Ministarstva. 

   GDCK Pazin  prikuplja rabljenu odjeću i obuću te se redovito vrši podjela ( u 2013. godini 
ukupno je prikupljeno 4.369,9 kg rabljene odjeće i obuće, a podijeljeno 3.822,8 kg). Dva puta godišnje 
pripremaju se paketi s prehrambenim i higijenskim artiklima za 100 socijalno ugroženih osoba. Svake 
godine provodi se akcija „Solidarnost na djelu“. GDCK Pazin  ima 20-ak volontera za humanitarnu 
pomoć. GDCK Pazin  je u 2013. godini prikupio pomoć za socijalno osjetljive skupine (materijalna 
dobra: 79.244,28 kn i financijska dobra: 25.639,00 kn), te pružio humanitarnu pomoć za socijalno 
osjetljive skupine (materijalna dobra: 93.779,78 kn i financijska dobra: 500,00 kn). 

 
Priprema za katastrofe i izvanredna stanja 
 

   Poslovi pripreme za katastrofe  podrazumijevaju niz aktivnosti s ciljem učinkovitog djelovanja u 
katastrofama. Uloga Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja trebala bi obuhvaćati  poslove oko 
prihvata i smještaja stradalih, psihološke pomoći stradalima, službe traženja i ureda za informiranje, 
prve pomoći kao nadopune stručnim medicinskim ekipama, prijema i raspodjele humanitarne pomoći, 
tehničke pomoći, osobito osiguravanja pitke vode, te oko procjene štete i koordinacije aktivnosti.  

   Uloga društava Crvenog križa u sustavu zaštite i spašavanja u Hrvatskoj treba biti definirana sa 
tri strane: jedna je djelokrug rada Crvenog križa prema strategiji Međunarodne federacije Crvenog 
križa i Crvenog polumjeseca, druga je položaj Hrvatskog Crvenog križa u hrvatskom sustavu zaštite i 
spašavanja u dogovoru s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, a treća je uloga Crvenog križa na 
lokalnoj razini (županije, gradovi) obzirom na lokalne specifičnosti i raspolaganje resursima.  
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         GDCK Pazin za potrebe Grada Pazina i Općina na čijem terenu djeluje trebalo bi posjedovati i 
odgovarajuću opremu, stoga treba pristupiti ponovnom i sustavnom opremanju Društva za ovu 
namjenu za što treba osigurati dodatna financijska sredstva, a spisak potrebne opreme naveden je u 
Izvješću GDCK Pazin. 
         Velike tragedije koje se učestalo ponavljaju širom svijeta u posljednjih nekoliko godina 
naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na katastrofe. 
Klimatske promjene, promjene u socijalnoj strukturi, velike migracije ljudi upozoravaju na nužnost 
ustroja i razvoja kvalitetnih i učinkovitih službi, unutar nacionalnih društava, za odgovor na katastrofe. 
Jedan od preduvjeta za postizanje tog cilja je precizno definiranje položaja i uloge Hrvatskog Crvenog 
križa (HCK) u novoformiranom sistemu Uprave za zaštitu i spašavanje. 
         Bez obzira na ulogu i položaj HCK unutar sistema, HCK mora razviti i obučiti vlastite snage 
koje će biti kadre odgovoriti na sve izazove. Te snage moraju biti spremne i obučene za brz i učinkovit 
odgovor na katastrofe u svom okruženju, a kroz proces treninga moraju se i identificirati osobe i 
timovi za pomoć u katastrofama i u međunarodnim okolnostima. Hrvatski Crveni križ započeo je 
obuku edukatora za psihološku pomoć, te dao smjernice za formiranje županijskih timova. U 2010. g. 
formiran je Županijski interventni tim koji trenutno broji 30 članova, a oformljen  je  iz  redova  
volontera  i   profesionalaca  iz svih gradskih društava Crvenog križa Istarske županije (dva člana su iz 
GDCK Pazin). 
             

KOMUNALNO PODUZEĆE  „USLUGA“ 
 
         Trgovačko društvo “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, je tvrtka u 
većinskom vlasništvu Grada koja na osnovi ugovora obavlja komunalne poslove od lokalnog značenja 
za Grad: održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i ukop 
pokojnika, odlaganje komunalnog otpada i održavanje odlagališta otpada, odvodnja i pročišćavanje 
otpadnih voda. U zimskom periodu obavlja i poslove posipavanja cesta solju i čišćenja snijega. 
         „Usluga“ je sa svojim ljudskim i tehničkim potencijalima osposobljena i opremljena za 
obnašanje niza zadaća iz područja ZiS, posebno onih iz područja CZ (47 djelatnika i pripadajuća 
tehnika, radni strojevi, kamioni i ostalo). U 2013. godini nabavljena su i dva kompleta ralica i rasipača 
za postojeće kamione, te traktor opremljen na isti način, za promptno reagiranje u izvanrednim 
situacijama u zimskom periodu. 
         U 2013. godini izvan osnovnog djelokruga rada tvrtke nije bilo izvanrednih aktivnosti po pitanju 
zaštite i spašavanja. 
 

VETERINARSKE STANICE I AMBULANTE 
 
         „Veterinarska stanica Pazin“ – sa svojih  7  veterinara  i  pripadajućom  opremom  i 
„Veterinarska  ambulanata za male životinje“ - vl. Žarko Benčić sa dva zaposlena i pripadajućom 
opremom obavljaju zakonom predviđene mjere i aktivnosti u smislu utvrđivanju bolesti, slanja 
materijala i lešina na analize, poduzimanje naređenih mjera u slučaju dijagnosticiranja zaraze kao: 
zatvaranje zaraženog područja, liječenje, cijepljenje, prisilno klanje, eutanazija i slično.  
         Ove ustanove svoje aktivnosti na području ZiS provode uglavnom kroz preventivu čime 
sprječavaju moguću pojavu zaraznih bolesti kod životinja (zoonoza), ali se na njihov potpuni 
angažman može računati i u slučaju pojave nekih povećanih opasnosti.  
         Grad je u 2013. godini sa Veterinarskom ambulantom Pula imao sklopljen ugovor o obavljanju 
higijeničarskih poslova za hvatanje i zbrinjavanja napuštenih životinja na javnim površinama, te 
uklanjanje lešina. 
 

EKO SERVIS MATIĆ 
 
         „Eko servis Matić“ kao ovlaštena tvrtka za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 
raspolaže sa dvije ekipe po 5 članova i potrebnim sredstvima i opremom. Ova tvrtka je u 2013. godini, 
temeljem  godišnjeg ugovora sa Gradom  provodila redovitu dezinfekciju,  dezinsekciju i deratizaciju  
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gradskih površina. Na osnovu  Programa za provedbu mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije na području Grada Pazina, tijekom 2013. godine provedene su dvije akcije obvezatne 
preventivne deratizacije u proljeće (22. do 30. travnja) i jesen (18.studeni do 09. prosinca). 
Deratizacija je provedena u zajedničkim dijelovima stambenih objekata, odgojno obrazovnim 
ustanovama, objektima u vlasništvu Grada, kanalizacijskoj mreži, te na javnim površinama. Provedba 
sustavne deratizacije oglašavana je putem tiskanih obavijesti. Mjera dezinfekcije i dezodoracije 
provedena je 18.07.2013. godine u prostoru Grada. Tijekom ljeta provedene su preventivne mjere 
dezinsekcije komaraca sukladno Programu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. 
 

ISTARSKI VODOVOD BUZET - POSLOVNA JEDINICA PAZIN 
 
 Ukupno snabdijevanje stanovništva Grada pitkom vodom osigurava „Istarski vodovod“ Buzet 
kao dio jedinstvenog sustava  vodoopskrbe sjeverozapadne i središnje Istre. Glavna djelatnost 
Istarskog vodovoda temelji se na razvoju tehnologije proizvodnje i pročišćavanja vode te njenog 
transporta do potrošača, s ciljem osiguranja dovoljnih količina zdravstveno ispravne pitke vode za 
opskrbu stanovništva na području djelovanja Društva. Uz osnovnu djelatnost – sakupljanje, 
pročišćavanje i distribuciju vode, Društvo je registrirano i za projektiranje građevinskih i hidro-
građevinskih objekata, stručni nadzor, tehničko ispitivanje i analizu vode, obavljanje geodetskih i 
drugih poslova. 
         Tijekom 2013. godine nisu se desili nikakvi važni događaji u smislu tehnološko-tehničkih 
akcidenata zbog kojih bi potrošači ostali bez redovne vodoopskrbe. Izgradnjom vodoopskrbnog 
sustava, primjenom suvremene tehnologije, kvalitetne i dobro struktuirane mreže, izgradnjom 
dostatnih vodosprema „Istarski vodovod“ je praktički osigurao potpuno snabdijevanje stanovništva 
pitkom vodom. Jedina pojava koja može dugotrajno ugroziti vodoopskrbu je zagađenje izvorišta i 
akumulacije Butonige do te mjere da se sirova voda ne bi mogla zahvaćati ni pročišćavati za potrebe 
vodoopskrbe sanitarno ispravom vodom, pa bi dio stanovništva ostao bez pitke vode.  
        Istarski vodovod provodi redovite preglede, kontrole i usmjeravanje na stanici za dokloriranje 
vode u Bermu, Šubjentu na području Općine Karojba i Kanfanaru, te na klornim stanicama na 
postrojenjima za dokloriranje vode Sv. Ivan, Gradole i Butoniga.  Izvršena je ugradnja novih stanica 
za dokloriranje vode te redoviti pregledi na lokaciji Medici, Hlaji i Starom Pazinu. Pregledi i kontrole 
se provode svakodnevno putem sustava daljinskog nadzora i upravljanja, preko uzimalaca uzoraka te 
preko zaposlenika. Usmjeravanje se vrši u pravilu jedanput tjedno, a jedanput godišnje se obavlja 
servis i provjera ispravnosti rada opreme i uređaja, sve sukladno Planu intervencija u zaštiti okoliša na 
skladištima klora IVB. 
         „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet ima potrebna materijalno-tehnička sredstva i opremu za 
rješavanje izvanrednih aktivnosti unutar sustava zaštite i spašavanja. Raspolaže sa 5 prenosivih PVC 
spremnika za vodu zapremine 1m³ (PJ Pazin 1 kom.); 24 fiksnih i prijenosnih agregata (PJ Pazin 1 
kom.); 22 potopnih ili motornih pumpi PJ Pazin 2 kom.); 57 osobnih vozila (PJ Pazin 3); 75 teretnih 
vozila (PJ Pazin 11); 12 rovokopača i traktora (PJ Pazin 2). 
         U Radnoj jedinici Proizvodnja postoji posada 24 sata na dan, a Dispečerski centar također radi 
neprekidno. U PJ Pazin izvan radnog vremena, u ljetnim mjesecima (lipanj – rujan) uvodi se 
pripravnost. 
          Tijekom 2013. godine izgrađena je III faza cjevovoda Bulaž – Butoniga uključujući 
rekonstrukciju trafostanice i crpne stanice Bulaž, čime je stvorena mogućnost većeg iskorištavanja 
vode iz tog izvora u smislu dovođenja vode do postrojenja  Butoniga i/ili punjenja akumulacije 
Butoniga, a samim time smanjena je mogućnost nestašice vode za potrebe vodoopskrbe. 
 

SPELEOLOŠKO DRUŠTVO ISTRA PAZIN 
   

          Speleološko društvo Istra Pazin (u nastavku SDI Pazin) je operativna snaga u zakonskoj obvezi 
sudjelovati u aktivnostima zaštite i spašavanja, čiji se članovi uvijek odazivaju na poziv za hitnom 
intervencijom gdje se traže specifična znanja i sposobnosti, gdje članovi uz zakonsku osjećaju i 
moralnu odgovornost i obvezu da se odazovu i pomognu u takvim specifičnim situacijama. 
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          Speleološko društvo osnovano je 1975. godine i bavi se istraživanjem podzemnih speleoloških 
objekata, te sva istraživanja dokumentira u svojoj bazi podataka. Društvo ima 15 članova, od čega su 2 
instruktora speleologije i 13 školovanih speleologa. Među aktivnim članovima je 8 spasilaca koji su 
ujedno članovi HGSS-a. Već više godina za redom članovi Društva sudjeluju na različitim 
speleološkim ekspedicijama i istraživanjima, na znanstvenim skupovima speleologa – educiranje i 
razmjena iskustava, a organiziraju i speleološke škole za nove mlade članove Društva. 
          Speleološka djelatnosti traži neprestano ulaganje u ljude i tehničku opremu, a redovna djelatnost 
SDI Pazin odvija se zahvaljujući najviše vlastitim privatnim novčanim sredstvima, manjim udjelom iz 
dotacija Grada Pazina i prikupljenih  članarina, što sve zajedno često nije dostatno za normalan rad 
udruge. 
 

„RADIO KLUB“ PAZIN 
 
          Radioklub „Pazin“ tehnička je, radioamaterska udruga članica Sustava radioveza u kriznim 
situacijama (SRVKS), kao i članica sustava civilne zaštite Državne uprave za zaštitu i spašavanje 
(DUZS). Zbog mogućnosti odgovora na probleme komunikacije u najtežim uvjetima i najkraćim 
vremenima odzivima, članovi Radiokluba „Pazin“ konstantno rade na vlastitom unapređenju, kao i na 
unapređenju sustava komunikacije vlastitog radiokluba. 
         Radioklub Pazin osnovan je 12.01.1973. godine i u svojoj 40-dišnjoj povijesti izrastao je u jednu 
od najaktivnijih radioamaterskih udruga u Hrvatskoj, godinama okupljajući uglavnom mlađe 
generacije zaljubljenika u radioamaterizam, ali i tehniku i tehničku kulturu općenito. 
         Na tečaju za radiooperatore uspješno su položila ispit četiri nova radioamatera koji su nakon 
dvomjesečnog tečaja savladali gradivo potrebno za samostalno održavanje radioveze. 
        Tijekom godine održano je niz zanimljivih  predavanja: o solarnoj energiji, njenom postavljanju i 
primjeni u kućanstvu (Branko Radoš); o informacijskim sustavima koji moraju biti uvijek dostupni i 
zašto, kao i osiguravanju te dostupnosti (Petar Koraca); o vrlo niskim frekvencijama, svojstvima i 
mogućnostima komunikacije preko istih (Branko Radoš). Održan je Tečaj amaterske 
radiogoniometrije za učenike osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta (Marko Česić).  
         Kroz gotovo cijelu godinu članovi Radiokluba odrađuju natjecanja, pripremaju opremu i 
vježbaju. U 2013. godini odradili su preko 40.000 radio veza na svim radioamaterskim opsezima, i to 
sa raznih lokacija. U mjesecu lipnju je nakon godinu i pol dana pripremnih radnji održala se radioveza 
između astronauta na Međunarodnoj svemirskoj postaji i učenika iz Tehničke škole Ruđer Bošković u 
Zagrebu, a ARISS mentor za ovaj kontakt bio je Marko Pernić. 
         Zbog osiguranja nesmetane komunikacije na terenu na području Grada Pazina u slučaju prekida 
rada telefonskih i inih komercijalnih komunikacijskih usluga, potrebno je postaviti ultrakratkovalni 
komunikacijski sustav koji se sastoji od repetitorske postaje postavljene na antenski sustav Radiokluba 
Pazin i dodatnih ručnih radiostanica za komunikaciju s terena. 
 

ŠRD „PAZINČICA „ PAZIN 
 
         ŠRD Pazinčica broji 80 aktivnih članova i bavi se natjecateljskim i rekreacijskim ribolovom, 
organizira akcije košnje i uređenja ribolovnih mjesta i poribljavanje voda, a naročito je značajna zbog 
brige za očuvanje prirode i voda.  Program udruge temelji se na što većem kontaktu ljudi sa prirodom i 
uređenjem ambijenata koje u slobodno vrijeme mogu koristiti ribolovci i ostali stanovnici Grada. 
Udruga kontinuirano provodi edukaciju mladih o djelatnostima i značaju sportskog i rekreacijskog 
ribolova, te edukaciju o ekologiji. 

 
LOVAČKO DRUŠTVO „VEPAR“ 

 
          Lovačko društvo „Vepar“ ima u zakupu lovište broj XVIII/118 „Pazin“ površine 15.846 ha 
ustanovljeno Odlukom Županijske skupštine Istarske županije. Praćenjem stanja u lovištu evidentira se 
pojava većih ugroza biljnog i životinjskog svijeta, te pojavu zaraznih bolesti među lovnom i ne 
lovnom divljači. Lovište se redovito obilazi i nadzire u svrhu kontrole stanja, izvođenja radova, 
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čišćenja putova, staza i prosjeka, a sve radi omogućavanja bolje prohodnosti, te sprječavanja pojave i 
širenja požara. Lovačko društvo je obvezno poduzimati mjere za sprječavanje šteta od divljači. 
 Zbog svojih posebnih vještina članovi društva (više od 240 članova) važni su za sustav zaštite i 
spašavanja, a što naročito može doći do izražaja kod organizacija potražnih akcija, prevencije i 
djelovanja kod pojave određenih zoonoza, naročito bjesnoće. 
 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAZIN 
 

         Centar za socijalnu skrb u Istarskoj županiji sa sjedištem u Pazinu (u daljnjem tekstu: CZSS 
Pazin), javna je ustanova od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, osnovana rješenjem 
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci  kao 
pravni slijednik Zavoda za socijalnu skrb, te prije toga istoimenog Centra za socijalnu skrb Pazin koja 
građanima na području svoje nadležnosti pomaže u osiguravanju uvjeta za podmirenje osnovnih 
životnih potreba, koje oni sami ili uz pomoć obitelji ili na drugi način ne mogu zadovoljiti. 
         Mjesna nadležnost  CZSS Pazin  obuhvaća Grad Pazin i 7 Općina (Cerovlje, Gračišće, Karojbu, 
Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan). U sastavu CZSS Pazin  djeluje i Podružnica Buzet 
koja svojom nadležnošću pokriva Grad Buzet i Općinu Lanišće. 
         CZSS Pazin  u svom radu surađuje sa svim relevantnim čimbenicima za funkcioniranje lokalne 
zajednice (Ministarstvom socijalne politike i mladih, Istarskom županijom, gradovima i općinama, 
pravosuđem, policijom, ODO-m, školama, vrtićima, zdravstvom, humanitarnim udrugama, drugim 
socijalnim ustanovama itd.) 
         U CZSS Pazin i Podružnici organizira se 24-satna pripravnost, na način da stručni djelatnici 
nakon radnog vremena dežuraju i dostupni su organima javnog reda i hitnoj medicinskoj službi na 
području svoje teritorijalne nadležnosti (po tjedan dana svaki djelatnik – tj. 5-6 tjedana godišnje po 
djelatniku). Tijekom pripravnosti djelatnici rješavaju predmete iz cjelokupne problematike socijalne 
skrbi, obiteljske zaštite, zaštite mladeži – delinkvencije i dr. Najviše se intervencija odnosi na 
zbrinjavanje mlt. stranih državljanina zatečenih u prekršaju ilegalnog prelaska hrvatsko-slovenske 
granice na graničnom prijelazu Požane, koji je u teritorijalnoj nadležnosti našeg dislociranog Ureda.  
         U knjizi pripravnosti tijekom 2013. godine evidentirane su 32 aktivne intervencije, no nije bilo 
nijedne tzv. »hitne situacije«, već su se intervencije odnosile na druge radnje.  

    Što se tiče  potreba CZSS Pazin za razvoj i opremanje unutar sustava zaštite i spašavanja, kao i 
prethodnih godina, prvenstveno se ističe potreba za specijalističkim edukacijama stručnih radnika 
(osposobljavanje za krizne intervencije), a isto tako i potrebu za zapošljavanjem dodatnog stručnog 
kadra. Također, se  uočava potreba za uvođenjem neke vrste tehničke zaštite: npr. video-nadzor, alarm 
i sl., pogotovo u prostorijama dislociranog Ureda Buzet. 
         Kako bi se poboljšao sustav zaštite i spašavanja na području Grada Pazina, CZSS Pazin predlaže 
uvođenje edukacija s područja zaštite i spašavanja, koje će biti dostupne većem broju ljudi, bilo 
osobno, bilo putem poduzeća u kojima su zaposleni, kao i uvođenje fizičko-tehničke zaštite, pogotovo 
u objekte visokog faktora rizika.    

 
HRVATSKE VODE VGO Rijeka - VGI Mirna-Dragonja, Buzet 

 
         Hrvatske vode su javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a čija je djelatnost 
upravljanje vodama radi očuvanja, racionalnog korištenja i kontrole voda.  
         Hrvatske vode su nositelj  i organizator provođenja preventivnih mjera, pripremnih radnji i mjera 
obrane od poplava sukladno Državnom planu obrane od poplava. Predstavljaju najspremniji kapacitet 
za prvi odgovor na poplave, posjeduju vlastite resurse za nadzor vodostaja, provode Državni plan 
obrane od poplava te su operativno najvažnija snaga za planiranje, organiziranje i provođenje velike 
većine radnji pripravnosti sustava reagiranja u poplavama. 
          Upravljanje vodama na području Grada Pazina je u nadležnosti Vodnogospodarske ispostave 
Mirna-Dragonja, Buzet u sastavu Vodnogospodarskog odjela Rijeka  koji pokriva vodno područje 
primorsko-istarskih slivova. U 2013. godini na području Grada Pazina nije bilo nikakvih aktivnosti u 
smislu provedenih mjera obrane od poplava na vodama I i II reda. Vodotoci na slivnom području 
„Mirna-Dragonja“ održavali su se dinamikom i planom Hrvatskih voda za tekuću godinu. Financijski 
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plan za obranu od poplava i nabavu sredstava za provedbu iste predviđen je u planu upravljanja 
Hrvatskih voda. 

 
UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BUZET – ŠUMARIJA PAZIN 

 
         Hrvatske šume d.o.o. su trgovačko društvo za gospodarenje šumama koje osigurava integralno 
gospodarenje državnom šumama na čitavom području Republike Hrvatske na ekološki osjetljiv, 
ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran način prema društvu u cjelini, podiže svijest građana o 
šumama kao nacionalnom prirodnom bogatstvu i promiče načela održivog razvoja. 
         Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Buzet, Šumarija Pazin raspolaže redovitim 
operativnim snagama zaštite i spašavanja, posebno onima za sprječavanje nastanka šumskih požara i 
sudjelovanja u gašenju šumskih požara većih razmjera. 
 

              Pored osnovnih aktivnosti u Šumariji Pazin poseban naglasak dat je na zaštitu šuma od požara. 
Šume na području Grada Pazina kojima gospodari Šumarija Pazin (677,20 ha) nalaze se najveći 
dijelom u III kategoriji požarne ugroženosti. Provode se slijedeće preventivne mjere: čišćenje 
sastojine; održavanje PP prosjeka, održavanje PP prosjeka s elem. šumske ceste; čuvanje 
šuma;protupožarno osmatranje i ophodnja; postavljanje tabli i plakata o zabrani loženja i opasnosti od 
požara. 
         U vrijeme nastanka povećane opasnosti od požara  na području Šumarije Pazin organizirana je 1 
motrionica – Kavran koja pokriva 30% površine šumarije. Pored motrionica organiziraju se i 2 
motorizirane ophodnje radi brze intervencije za gašenje inicijalnih požara i dojava o požarima. U 
slučaju izbijanja većih šumskih požara na području Šumarije Pazin u gašenje se uključuje interventna 
grupa od 7 radnika opremljenih sredstvima za gašenje šumskih požara. 
         U 2013. godini na površinama kojima gospodari Šumarija Pazin bio je samo jedan šumski požar 
i 4,00 ha opožarene površine. Na području Grada Pazina nije bilo šumskih požara. 
         Šumarija Pazin putem svog terenskog osoblja uz pomoć odjela za ekologiju UŠP Buzet 
kontinuirano motri kroz cijelu godinu pojavu biljnih bolesti i štetnika, sušenje stabala i uginuće 
životinja, te sukladno uočenim pojavama planira i poduzima mjere zaštite.  Snage i sredstva Šumarije 
Pazin koje se mogu angažirati u zaštiti i spašavanju: 15 zaposlenih, 1 terensko vozilo, 1 transporter, 1 
osobni auto, 1 kombi i 11 motornih pila. 

Mjere i postupci koje kontinuirano provodi Šumarija Pazin u zaštiti i spašavanju, kao i u 
izvanrednim situacijama: 
         - Šumarija Pazin i dalje će imati naglasak na zaštiti šuma od požara i biljnih bolesti. U tom cilju 
planirati će sredstva u okviru potreba i mogućnosti za preventivne mjere zaštite. 
         - Izrađuje se Operativni plan PP zaštite UŠP Buzet i Šumarije Pazin koji je integriran u 
Operativni plan PPZ Županije. 
         - Motrenje i dojava promjena u eko sustavu i svih drugih neuobičajenih promjena i kretanja na 
terenu. 
         - U slučaju ukazane potrebe zbog dobrog poznavanja terena, prirodnih i drugih objekata radnici 
Šumarije Pazin uključuju se u potragu na terenu i u raščišćavanje i uklanjanje izvaljene i slomljene 
vegetacije od olujnog nevremena u parkovima, naseljima ili uz prometnice. 
 

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA 
          
         HEP ODS d.o.o. – Elektroistra Pula distribuira električnu energiju na području Istarske županije. 
Sjedište  je  u  Puli,  a  djelatnost  se  obavlja i u  pogonu u Pazinu. 
         Elektroistra Pula - pogon Pazin  raspolaže sa  5 ekipa po 4 člana i odgovarajućom tehnikom čime 
se omogućava neprekidnost funkcioniranja distribucije električne energije na području Grada. 
Obzirom na specifična i posebna znanja svojih djelatnika, ali i obzirom na specifičnu opremu 
(platforma, radni strojevi) ovaj pravni subjekt je također nezaobilazan čimbenik sustava ZiS na 
području Grada.  
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         U 2013. godini aktivnosti su se odvijale prema Pravilniku o održavanju elektroenergetskih 
postrojenja i mreže, u predviđenim rokovima. Prosjeci u koridoru dalekovoda radili su se sukladno 
financijskim mogućnostima. Svi kvarovi na mreži i prekidi u opskrbi električnom energijom bili su 
manjeg obima i potpuno otklonjeni. Nije bilo značajnijih kvarova i prekida koji bi ugrožavali zdravlje 
ljudi i životinja, odnosno uzrokovali štetu na materijalnim i drugim dobrima i okolišu. 
 

POLICIJSKA POSTAJA PAZIN 
 
          Područje nadležnosti Policijske postaje Pazin  zahvaća središnjicu istarskog poluotoka i 
obuhvaća područje Grada Pazina i susjednih Općina. Područjem nadležnosti PP Pazin tranzitiraju 
najvažniji i najprometniji  cestovni pravci Istre. Područje grada Pazina i općina u prometnom smislu 
podijeljeno je na jedan stalni ophodni rajon koji obuhvaća 94,7 km državnih cesta, 363,6 kom 
županijskih i lokalnih cesta, jedno povremeno ophodno područje i jedno povremeno pozorničko 
područje. 
          Prema podacima Policijske postaje Pazin, tijekom 2013. godine nije bilo posebnih aktivnosti na 
području zaštite i spašavanja, niti su evidentirani događaji iz područja zaštite i spašavanja koji bi 
utjecali na stanje sigurnosti. Suradnja i pripremne aktivnosti sa ciljem provedbe zajedničkih aktivnosti 
sa Gradom bili su bez primjedbi.  
           Izvršenom raščlambom stanja sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01. siječnja do 
31. prosinca 2013. godine dolazi se do slijedećih podataka: 
 
 1. kriminalitet – na području Grada evidentirano je  94 kaznenih dijela (25,3% više nego 2012.), od 
     čega je razriješeno 56 kaznenih djela ili 59,5%. 
 2. javni red i mir – evidentirano je  14 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 
     za što je prijavljeno 16 osoba.  
 3. ostali prekršaji – evidentirano je 87 ostalih prekršaja za izvršenje koji je prijavljeno 96 osoba ili 
     36% više nego 2012. godine. 
 4. promet – evidentirano je 58 prometnih nesreća sa 30 ozlijeđenih osoba, te ukupno 2.397 
     prekršaja u prometu. 
 

                     Sagledavajući navedene pokazatelje o kretanju kriminaliteta, javnog reda i mira, sigurnosti 
promete i ostalih pojava i događaja, općenito stanje sigurnosti za Grad Pazin ocjenjuje se 
zadovoljavajućim. 
 

PODRUČNI URED DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE PAZIN I 
ŽUPANIJSKI CENTAR 112 

 
         Državna uprava za zaštitu i spašavanje je samostalna, strukovna i upravna organizacija u 
Republici Hrvatskoj koja priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanje 
svih sudionika zaštite i spašavanja. Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin svojim djelovanjem 
pokriva cjelokupni teritorij Istarske županije. U sastavu PUZS Pazin nalaze se dvije ustrojstvene 
cjeline: Odjela za preventivno planske poslove koji provodi stručne poslove u aktivnostima zaštite i 
spašavanja na svom području i Županijski centar 112 Pazin. 
         Grad je i u protekloj godini uspješno surađivao sa PUZS Pazin i ŽC 112 u svim aktivnostima 
sustava ZiS. Djelatnici PUZS Pazin sudjelovali su radu Stožera ZiS kod pripreme protupožarne sezone 
2013. godine. 
         Obavljajući zadaću DUZS-a - provođenje programa osposobljavanja i usavršavanja sudionika 
zaštite i spašavanja, PUZS Pazin nastavio je provedbu „Nacionalnog programa edukacije djece u 
području zaštite i spašavanja“. Kroz ovaj program, koji se kontinuirano provodi još od školske godine 
2007./ 2008., prošlo je  3.476 učenika i 293 nastavnika iz različitih odgojno obrazovnih ustanova koje 
djeluju na području Istarske županije. 
         Četrdesetak učenika i njihovih profesora II. i III. razreda Pazinskog kolegija – klasične gimnazije 
iz Pazina, posjetilo je 12. i 14. lipnja 2013. godine Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin.  
Tijekom posjeta, učenici su imali priliku upoznati se sa funkcioniranjem sustava zaštite i spašavanja 
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na svim razinama organiziranja, kao i ustrojem, funkcijom i zadaćama Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje. Učenicima su posebno istaknute aktivnosti koje Područni ured provodi na području 
edukacije djece temeljem Nacionalnog programa, te postignuti rezultati u provedbi Natječaja likovnih, 
literarnih i foto radova Državne uprave za zaštitu i spašavanja na temu „Katastrofe i djelovanje žurnih 
službi“.  Učenici  su  posjetili  i  Županijski  centar  112  gdje  im je pojašnjena uloga i značaj broja 
112- jedinstvenog Europskog broja za žurnu pomoć.  
         Edukacija je 11. i 12. prosinca 2013. godine provedena i za 76 učenika prvih razreda u O.Š. 
„Vladimira Nazora“ Pazin.  Edukacija odlično prihvaćena, kako od strane učenika, tako i od strane 
njihovih nastavnika.  Učenici su sa zanimanjem pratili edukaciju i aktivno sudjelovali u njezinoj 
realizaciji, naročito u praktičnom dijelu koji se odnosi na komunikaciju sa Županijskim centrom 112 i 
vježbu evakuacije. 
         U Gimnaziji i strukovnoj škola „Jurja Dobrile“ Pazin  (720 učenika u 27 razrednih odjeljenja) 
dana 18. prosinca 2013. godine održana je vježba evakuacije iz školske zgrade kako bi se provjerila 
praktična funkcionalnost Plana evakuacije i spašavanja u slučaju nesreće, te uvježbali učenici, 
nastavnici i osoblje škole. Samoj vježbi prethodile su i odgovarajuće pripreme sa nastavnicima i 
osobljem škole kako bi se isti upoznali sa svojim zadaćama i obavezama. U tijeku priprema učenici su 
također upoznati sa pravcima evakuacije, mjestima prikupljanjima i načinom provedbe. Područni ured 
za zaštitu i spašavanje Pazin pružio je stručnu pomoć u pripremi i realizaciji vježbe, zajedno sa 
Javnom vatrogasnom  postrojbom  Pazin.  Ekipe  za  pružanje prve  pomoći  iz  Gradskog društva 
Crvenog križa pratile su sudionike vježbe kako bi u slučaju ozljede pružile adekvatnu prvu pomoć. 
         Grad konstanto surađuje sa PUZS Pazin u rješavanju problematike zahtjeva zaštite i spašavanja u 
dokumentima  prostornog planiranja i gradnje. 
         Županijski centar 112 djeluje kao jedinstveni komunikacijski centar za sve vrste hitnih situacija. 
Broj 112 kao jedinstveni europski broj za žurne službe naziva se ako je neodgodivo potrebna: 

- hitna medicinska pomoć 
- pomoć vatrogasaca 
- pomoć policije 
- pomoć gorske službe spašavanja  
- hitna veterinarska pomoć 
- pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja. 

          Broj 112 je europski broj za žurne situacije i koristi se na području 27 zemalja članica Europske 
unije, te predstavlja jedinstvenu ulaznu točku za sve hitne pozive i može se nazvati 24 sata dnevno, 
neovisno od lokacije na kojoj se pozivatelj nalazi u Hrvatskoj. U slučaju prijetnje ili nastanka 
izvanrednih događaja kada su ugroženi stanovnici i materijalna dobra, ŽC 112 obavještava čelnika 
jedinice lokalne samouprave odnosno odgovorne osobe u pravnim osobama prema dokumentu za 
prijem priopćenja iz ŽC 112. 
         Osim pomoći u hitnim i izvanrednim događajima ŽC 112 vrši prikupljanje i obradu hidroloških, 
meteoroloških, seizmoloških, radioloških, epidemioloških i drugih podatka o onečišćenju okoliša.  ŽC 
112 upravlja i jedinstvenim sustavom za javno uzbunjivanje građana na području Istarske županije, pa 
tako i Grada. 
         Sustav javnog uzbunjivanja u Gradu sastoji se od pet sirena čiji je raspored prikazan  u slijedećoj 
tabeli: 
 

Rb 
 

Adresa upravljanja sustavom 
uzbunjivanja Adresa sirene 

1. Pazin, M.B.Rašana 7 Kastavska 16, Pazin 
2. Pazin, M.B.Rašana 7 Jurja Dobrile 7, Pazin; Neboder II 
3. Pazin, M.B.Rašana 7 Dubravica bb, Pazin; Istraplastika 
4. Pazin, M.B.Rašana 7 M.B.Rašana 7, Pazin 
5. Pazin, M.B.Rašana 7 Šime Kurelića 20/4, Pazin; Ecooperativa 
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         Sve sirene (5) su ispravne i testiraju se svake prve subote u mjesecu. Raspored sirena za sada 
zadovoljava potrebe za javnim uzbunjivanjem, ali se razvojem gradskih poduzetničkih zona nameće 
potreba njihovog proširivanja i na područje tih zona. 
 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE U PROSTORNIM PLANOVIMA I SKLONIŠTA 
 
          Usvajanjem izmjena i dopuna PPU Grada, u dogovoru sa PUZS, puno su detaljnije  propisane 
mjere zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, čime su stvoreni uvjeti za primjenu takvih 
zahvata u prostoru koji će stanovništvu Grada i njihovim dobrima osigurati visok stupanj zaštite od 
prirodnih i drugih nesreća. Ove odredbe treba analogno PPU ugrađivati i u planove nižeg reda. 
         Sastavni dio Procjene ugroženosti stanovništva je i prilog „Zahtjevi zaštite i spašavanja u 
dokumentima prostornog uređenja“, a zahtjevi se odnose na  ugroze stanovništva  i materijalnih 
dobara  na području Grada Pazina  razrađene  prema mogućim opasnostima koje mogu izazvati  
nastanak katastrofe i velike nesreće. 
         Na području Grada  nalaze se dva skloništa osnovne zaštite kapaciteta po 250 sklonišnih mjesta -   
i to jedno u poduzetničkoj zoni Pazinka I – Reginex koje nije u potpunosti uvjetno za sklanjanje  i 
jedno u ulici Šetalište Pazinske gimnazije 10 (sklonište nije u potpunosti završeno i ne pruža cjelovitu 
zaštitu). 
 Objekti koji se mogu u slučaju potrebe pretvoriti u skloništa uglavnom postoje, ali nisu kao 
takva evidentirana i obrađena, a na razini Grada nisu ni određeni voditelji skloništa. 
 

FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

         U 2013. godini iz Proračuna Grada Pazina financirale su se aktivnosti zaštite i spašavanja u 
ukupnom iznosu od 4.619.724 kuna, što je cca 98% planiranog iznosa. Od ostvarenih rashoda najveći 
dio se odnosi na rashode za redovni rad vatrogastva (JVP Pazin – 4.171.599 kn i PVZ Pazin – 232.000 
kn), te dotacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (8.000 kn), Speleološkom društvu „Istra“ (3.000 
kn), Radioklubu  Pazin (8.700 kn), HMP Pazin (94.365 kn) i GDCK Pazin za redovnu djelatnost  
(102.000 kn). 
        Pored navedenih sredstava u Proračunu za 2013. godinu ostvareni su i rashodi za pravne osobe 
koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti – za sanaciju divljih 
odlagališta, održavanje i sanaciju gradskog deponija, održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko čišćenje 
snijega, odražavanje čistoće javnih površina, program suzbijanja zaraznih bolesti i slično. 
      

ZAKLJUČAK 
 
 Iz  ovog Izvješća koji sadrži skraćenu analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada može se konstatirati: 
         1. Grad  Pazin ima Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada 
Pazina kojom je utvrđena je realna razina opasnosti od katastrofa i velikih nesreća na području Grada i 
procijenjene su stvarne mogućnosti adekvatnog odgovora na sanaciji stanja i dovođenje života i rada 
stanovništva u normalno stanje. 
         2. U tijeku je izrada Plana zaštite i spašavanja i Planova civilne zaštite  koji se također donose na 
temelju Procjene, a sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama 
svakog nositelja, čijim ostvarivanjem  se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u 
aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području.  
         3. Ustrojen je novi Stožer ZiS Grada, a članovi Stožera imenovani su u skladu sa svim 
pozitivnim zakonskim propisima. Stožer ja sastavljen od stručnih osoba sa područja Grada, te je na 
visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaća ZiS. 
         4. Sukladno zakonskim odredbama ustrojene su Postrojbe civilne zaštite Grada, i to kao 
postrojbe civilne zaštite opće namjene i postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene. Postrojbe CZ 
su kvalitetno popunjene, a izvršeni su i svi preduvjeti za njihovo angažiranje u slučaju potrebe. 
Zapovjedništvo i zapovjedni sastavi su također na potrebitoj razini stručnosti za provedbu namjenskih 
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zadaća. Osobna i skupna oprema postrojbi CZ Grada je ograničavajući čimbenik u angažiranju snaga 
CZ, ali se ovaj nedostatak može dijelom kompenzirati opremom drugih sudionika ZiS. 
         5. U skladu sa  Procjenom, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, Gradonačelnik je donio 
Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje Grada Pazina s ciljem ostvarivanja prava i obveza u području zaštite i spašavanja. 
         6.  Grad raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja, te pravnim osobama 
koje se mogu angažirati na sprječavanju nastanka i otklanjanju posljedica katastrofe i velike nesreće na 
području Grada. Prema potrebi se angažiraju i pravni subjekti u vlasništvu države ili županije, ali oni 
postupaju prema svojim operativnim planovima. 
         7.  Prema ovom Izvještaju o stanju sustava,  stanje zaštite i spašavanja u Gradu Pazinu je na 
razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim 
aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može 
smanjiti ili ublažiti njene posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanju i planiranju načina 
pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na velike nesreće i katastrofe ako se one 
dogode. 
         8. Ostvarivanje ciljeva iz Smjernica za razvoj zaštite i spašavanja za Grad Pazinu za  2014. 
godinu,  značiti će daljnji  razvoj sustava zaštite i spašavanja,  što podrazumijeva  izradu  Planova 
Zaštite i spašavanja i Planova civilne zaštite, definiranje međusobnih prava i obveza svih subjekata 
zaštite i spašavanja, plansko osposobljavanje njihovih operativnih snaga, kontinuiranu edukaciju 
Stožera ZiS i zapovjednih sastava CZ,  nabavku dijela nedostajuće opreme i edukaciju stanovništva na 
području zaštite i spašavanja. Smanjivanje proračunskih prihoda predstavlja veliki problem u 
ostvarivanju zadaća i daljnjeg razvoja sustava zaštite i spašavanja, ali Grad će i u narednom razdoblju 
morati uložiti dodatne napore za osiguranje financiranja aktivnosti sustava ZiS, kako bi se prije svega 
redovnim preventivnim aktivnostima postiglo uspješno funkcioniranje sustava i postigla 
zadovoljavajuća opća pripravnost za odgovor na izvanredne situacije. 
 
 
KLASA: 810-01/14-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5 
Pazin, 27. ožujka  2014. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 
             Predsjednik  
                     Gradskog vijeća 
                   Boris Demark, v.r. 
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 Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 
79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.) Gradsko vijeće Grada Pazina, na svojoj sjednici održanoj dana 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 

SMJERNICE 
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

GRADA PAZINA ZA 2014.GODINU 
 
 

I.  
 Sukladno   razmjeru  opasnosti,  prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća  i  katastrofa s 
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih  dobara  te  okoliša  kao i ravnomjernog  razvoja svih  
nositelja sustava zaštite i spašavanja (stožeri, civilna zaštita, vatrogastvo, udruge građana od  značaja  
za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u  okviru redovne 
djelatnosti), a koristeći polazišta i zaključke iz Izvještaja o sustavu zaštite i spašavanja na području 
Grada Pazina za 2013. godinu donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 
na području Grada Pazina za 2014. godinu (dalje u tekstu: Smjernice). 
 Cilj  Smjernica je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava zaštite i spašavanja koji 
će s jedne strane osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu  zadaća zaštite i spašavanje 
stanovništva i materijalnih dobara na području Grada  u složenim uvjetima prirodnih  ili drugih većih 
nesreća odnosno katastrofa. 
 Ostvarivanje ciljeva aktivnosti koje su predviđene Smjernicama podrazumijeva potrebu 
izgradnje učinkovitog sustava zaštite i spašavanja temeljenog na realnoj Procjeni ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, ali uz maksimalno uvažavanje dostignutog stupnja 
opremljenosti i uvježbanosti trenutnih  operativnih snaga čime će se izbjeći dupliranje kapaciteta i 
osigurati racionalan pristup u trošenju proračunskog novca. 
 Daljnji razvoj sustava ZiS u Gradu treba temeljiti na Procjeni ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara, ali uz uvažavanje cjelovite analize stanja  sustava ZiS u prethodnom 
razdoblju i zakonskih propisa i procedura koje definiraju ovo područje.  
 Sukladno tome razvoj sustava ZiS Grada za 2014. godinu treba usmjeriti prema sljedećim 
aktivnostima: 
 
 1. PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
 Cilj: Na osnovu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada 
Pazina potrebno je izraditi kvalitetne Planove zaštite i spašavanja Grada  kojima će se utvrditi 
optimalna organizacija, aktiviranje i djelovanje sustava zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i 
postupaka, zadaća sudionika, a posebno operativnih snaga u provedbi mjera ZiS uključivo sa mjerama 
CZ. Ovim će se planovima osigurati učinkovito, ali i racionalno korištenje svih raspoloživih resursa 
(novi Pravilni o metodologiji izrade procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja – N.N. broj 
30/13.). 
 Pravnim osobama, redovnim  službama i djelatnostima koje su nositelji posebnih zadaća u 
zaštiti i  spašavanju  za  razradu  dobivenih zadaća i usklađivanje djelovanja s drugim operativnim 
snagama u sustavu zaštite i spašavanja biti će dostavljeni  izvodi iz Planova određene razine. 
 Plan  civilne  zaštite  je  dio  Plana  jedinica  lokalne i područne  (regionalne)  samouprave 
koji se sastoji od ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno–tehničkim sredstvima i 
mobilizacije, a sadrži i sljedeće mjere civilne zaštite: 
 - mjere sklanjanja 
 - mjere evakuacije i 
 - mjere zbrinjavanja. 
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 U skladu sa zakonskim odredbama neophodno je u što kraćem roku, izraditi i donijeti Plan 
zaštite i spašavanja Grada, te Plan CZ kao njegov sastavni dio.    
 Nositelji: - Radna grupa za izradu Plana 
 - Gradonačelnik 
 - Gradsko vijeće. 
 
 2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
 Cilj: Osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na osnovu svoje jačine, 
osposobljenosti i  uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i nedvosmislenog sustava 
upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito  suprotstaviti ugrozi, preventivno djelovati na 
nastajanje nesreće odnosno svesti posljedice nesreće, ako je ona neizbježna, na najmanju moguću 
mjeru i što prije osigurati uvjete za nastavak normalnog života i rada.  
 Za ostvarenje navedenog cilja potrebno je aktivnosti u slijedećem razdoblju usmjeriti na: 
 
 a) Stožer zaštite i spašavanja Grada 
 Stožer zaštite i spašavanja Grada je stručna potpora Gradonačelniku Grada Pazina kod 
rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe. Stožer  je 
stručno, operativno i koordinativno tijelo koje treba pripremiti kvalitetne i utemeljene  prijedloge koji 
će Gradonačelniku omogućiti donošenje prave i pravovremene odluke za djelovanje  u složenim i vrlo 
zahtjevnim uvjetima velike nesreće ili katastrofe. 
 Da bi Stožer  uspješno obavljao svoje zadaće u sustavu zaštite i spašavanja potrebno  je 
kontinuirana edukacija i osposobljavanje članova Stožera u suradnji sa Područnim uredom Pazin 
DUZS. Edukacija za članove novog saziva Stožera ZiS Grada Pazina koje je imenovalo Gradsko 
vijeća nakon lokalnih izbora 2013. godine, planirana je u mjesecu travnju sa slijedećim temama: 
 - sustav zaštite i spašavanja, te  obveze i zadaće lokalne zajednice odgovornih osoba u zaštiti i 
spašavanju, 
 - stožerno upravljanje u kriznim  događajima 
 - odnosi s javnošću, medijima 
 - psihološki aspekti ponašanja u kriznim situacijama 
 Nositelj: Gradonačelnik, Načelnik Stožera ZiS 
     
 b) Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite 
 Zapovjedništvo  CZ  i  zapovjednici postrojbi  (timova, skupina i ekipa)  CZ Grada  imaju  
pred sobom vrlo odgovornu  zadaću zapovijedanja snagama CZ Grada  i suradnju sa ostalim 
operativnim snagama. Zapovijedanje je uz upravljanje ključ u izvršenju zadaće, a treba imati na umu 
da su postrojbe CZ zapravo pričuvna snaga čije pripadnike treba najprije pozvati u postrojbu, 
mobilizirati, opremiti i tek nakon toga pravilno angažirati na zadaćama za koje su osposobljeni. 
 Iako je PUZS Pazin provoditelj mobilizacije CZ, zapovjednici postrojbi CZ su neposredni 
izvršitelji funkcije zapovijedanja, od prijema pripadnika CZ na mobilizacijskom zborištu do njihovog 
angažiranja i kasnije demobilizacije 
 U 2014. godini planirana je jednodnevna edukaciju postrojbi CZ opće namjene. Na osnovu 
godišnjeg Plana rada i zahtjeva Grada Pazina, Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin će u mjesecu 
ožujku održati edukaciju postrojbi CZ opće namjene Grada Pazina, sukladno „Programu 
osposobljavanja postrojbi CZ opće namjene“ kojeg je donio ravnatelj Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje. Programom su obuhvaćene dvije cjeline: „Civilna zaštita u sustavu zaštite i spašavanja“ i 
„Taktika i postupci postrojbi civilne zaštite u mjerama zaštite i spašavanja“. 
 Kontinuirana zadaća u sustavu ZiS je opremanje operativnih snaga - Stožera ZiS, postrojbi i 
Zapovjedništva civilne zaštite (prije svega specijalističkih postrojbi), te drugih pravnih osoba i 
specijaliziranih udruga građana za postupanje u aktivnostima zaštite i spašavanja, osobnom opremom 
(rukavice, kombinezon, kaciga i slično), u skladu sa donesenom Procjenom ugroženosti.  
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 Nakon lokalnih izbora Gradsko vijeće je imenovalo/ažuriralo sastav Zapovjedništva CZ 
sukladno odredbama članka 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja. Osposobljavanje, zajedno sa članovima Stožera ZiS i Vatrogasnim zapovjedništvom 
Grada Pazina, planirano je mjesecu travnju 2014. godine, kao dio Programa rada DUZS RH. 
          Nositelj: Gradonačelnik,  
                        Zapovjednik zapovjedništva CZ Grada. 
 
 c) Vatrogasno zapovjedništvo i postrojba 
 Javna vatrogasna postrojba Pazin treba uvijek biti najznačajniji operativni kapacitet sustava 
zaštite i spašavanja - u spremnosti 24 sata dnevno. Kao okosnica ukupnog sustava ZiS na području 
Grada JVP Pazin  treba svoje  zadaće provoditi sukladno Programu rada Zapovjednika JVP, a naročito 
poslove na pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za RH. 
 U cilju provedbe zadaća iz navedenih Programa potrebno je izraditi Operativni plan motrenja, 
čuvanja i ophodnje Područne vatrogasne zajednice Pazin (PVZ Pazin) za  tekuću godinu i dostaviti ga 
svim sudionicima njegove provedbe. 
 Analiza stanja, a naročito izvješće zapovjednika JVP Pazin govore o redovitoj provedbi 
preventivnih i operativnih zadaća, te posebno o redovitoj obuci operativnih djelatnika u JVP. Iznimno 
dobru suradnju JVP sa ostalim sudionicima ZiS na području Grada treba nastaviti i u slijedećem 
razdoblju, a po  mogućnosti  uključiti JVP Pazin u provedbu nacionalnog Programa edukacije iz 
područja ZiS.  
 PVZ Pazin treba i dalje će skrbiti o radu i nabavci opreme za DVD Pazin, DVD Lupoglav i 
DVD Gračišće, te  osposobljavanju njihovih članova. Svake godine treba izvršiti analizu izdvajanja 
financijskih sredstava temeljem Zakona o vatrogastvu u PVZ (Grad, Općine, Hrvatske šume, 
osiguravajuća društva), te poduzeti radnje u cilju poboljšanja financiranja, kako bi osigurala dostatna 
sredstva za redoviti rad PVZ Pazin u cjelini.  
 Nositelj: PVZ Pazin  
         
 d) Službe i postrojbe pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i  

           spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti 
 Na osnovu  Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada, a u 

skladu sa člankom 29. Zakona o ZiS RH, Odlukom Gradonačelnika određene su operativne snage 
zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za ZiS Grada (ljudstvo, oprema i materijalna sredstva). 
Ove službe zajedno sa JVP Pazin trebaju biti okosnica sustava zaštite i spašavanja na području Grada. 
U skladu sa objektivnim proračunskim mogućnostima treba poduprijeti njihovo djelovanje (posebno 
HMP), ali ih istovremeno sporazumom obvezati na izvršavanje određenih zadaća iz područja ZiS. 
 Sa svim službama središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u 
svojoj redovitoj djelatnosti (MUP, PUZS Pazin, Hrvatske šume, HMP, Hrvatske vode, Centar za 
socijalnu skrb, inspekcijske službe i dr.) potrebno je ostvariti djelatnu suradnju naročito u području 
razmjene podataka, informacija i iskustava.    
 Nositelj: Gradonačelnik (na prijedlog Stožera). 

 
 e) Udruge građana od značaja za sustav zaštite i spašavanja Grad  
 Temeljem Procjene ugroženosti, Odlukom o  određivanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Pazina određene su udruge 
građana koje su od posebnog značaja za sustav ZiS. U narednom razdoblju potrebno je  precizirati 
njihove zadaće u slučaju veće nesreće ili katastrofe, te način njihovog angažiranja u takvim 
slučajevima. U sadašnjim uvjetima jasno je reguliran rad HGSS i DVD temeljem Zakona o HGSS i 
Zakona o vatrogastvu, te djelomično Crvenog križa (ove udruge čine dio operativnih snaga ZiS) dok je 
područje angažiranja ostalih udruga uglavnom  nedefinirano. Koncepcija prema kojoj su pripadnici 
udruga građana Grada ujedno i pripadnici postrojbi CZ je dobra jer definira zakonski okvir njihovog 
djelovanja. Udruge od posebnog interesa za sustav ZiS Grad potrebno je tijekom 2014. godine 
sporazumno obvezati na provedbu zadaća iz područja ZiS.  
 Nositelji: Pročelnik UO za gospodarstvo, financije i proračun i  Pročelnik UO za samoupravu, 
upravu i društvene djelatnosti, uz odobrenje Gradonačelnika. 
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 3.  PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE  
      OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU  
 
 Cilj: izvršavanje svih obaveza iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku koji donosi Vlada RH. Grad Pazin će i u narednom 
razdoblju poduzimati sve mjere i donositi potrebne akte u cilju realizacije svih predviđenih mjera i 
aktivnosti u pripremi ljetne protupožarne sezone. Aktivnosti, koje koordinira PUZS Pazin, provoditi će 
se u suradnji sa PVZ Pazin i susjednim općinama. Koordinacija Stožera ZiS Grada Pazina i susjednih 
Općina na kojoj se donose potrebne odluke i planovi za pripremu protupožarne sezone planirana je u 
mjesecu travnju 2014. godine.   
 Nositelji:  Gradonačelnik, Stožer ZiS, PVZ 
 
 4.  SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA I SKLANJANJE 
 
 Cilj: uspostava sustava javnog uzbunjivanja i obavještavanja građana koji će omogućiti 
pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaštite u slučaju veće nesreće ili katastrofe.  
 Nositelj ukupnog sustava uzbunjivanja građana na području Istarske županije je ŽC 112 sa 
sjedištem u Pazinu, koji osigurava stabilnost sustava uzbunjivanja, ali i obavijesti građanima. Iz 
analize stanja je vidljivo kako rekonstruirani postojeći sustav za sada zadovoljava potrebe, ali će 
razvojem naselja i poslovnih zona biti potrebno njegovo širenje. 
 Urbanističkim i detaljnim prostornim planovima, a u skladu sa odredbama Prostornog plana 
Grada potrebno je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava javnog uzbunjivanja, 
uzbunjivanja i obavještavanja građana u objektima u kojima se okuplja veći broj ljudi i u kojima se 
zbog buke ili slabe akustične izolacije ne može čuti sustav javnog uzbunjivanja (uspostava internih 
razglasa, displeja i sl.). Potrebno je također osigurati isticanje znakova za javno uzbunjivanje na svim 
mjestima u kojima boravi  veći broj ljudi (dvorane, škole, Spomen dom, supermarketi i druga mjesta). 
Izmjenama i dopunama GUP-a Grada i UPU-ima treba osigurati zahvate u prostoru neophodne za 
zaštitu i sklanjanje stanovništva, a vodeći računa da Grad spada i I grupu naselja u kojima se moraju 
graditi objekti za sklanjanje. 
 Budući su postojeća skloništa osnovne zaštite u većem dijelu neuvjetna za zbrinjavanje 
stanovništva potrebno je planirati financijska sredstva za njihovo uređivanje. 
 Nositelj: - Pročelnik UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, 
 - Investitori, vlasnici objekata, 
 - Gradonačelnik i Gradsko vijeće. 
    
 5.  EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
 Cilj: podizanje ukupne razine svijesti građana kao sudionika ili korisnika sustava zaštite i 
spašavanja o mogućnosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja. 
 Katastrofe, posebno neke od njih, kao što su primjerice potres ili veće nesreće sa opasnim 
tvarima teško su predvidljive. Iako je dio njih  ipak moguće predvidjeti (poplava ili suša),  sve u 
pravilu izazivaju teške posljedice po stanovništvo i materijalna dobra.  
 Posljedice nesreće, u pravilu, budu daleko veće kod needuciranog i neosposobljenog 
stanovništva, upravo zbog nesnalaženja i neznanja. Stoga je u i  narednoj godini edukaciji potrebno 
posvetiti dužnu pažnju, a posebno kroz: 
 - edukaciju stalno spremnih snaga (JVP i DVD, HMP, HGSS, operateri koji koriste opasne 
tvari), 
 - edukaciju Stožera ZiS, Zapovjedništva CZ i Zapovjednika postrojbi CZ, 
 - edukaciju članova udruga građana koje su od značaja za sustav ZiS, 
 - edukaciju građana, posebno najmlađih, putem subjekata koji se bave ZiS (JVP, HMP, ZZJZ, 
PUZS, Udruge građana), uključivo sa nastavkom provedbe Nacionalnog programa edukacije, 
 - osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje 
početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima 
 - informiranja građana putem sredstava javnog informiranja. 
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 Dan Civilne zaštite, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 
112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što 
znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja 
(preferirati zajedničke aktivnosti). 
 Nositelji:  - Stožer ZiS  
 - Voditelji i zapovjednici operativnih snaga i udruga građana 
 - Škole i vrtići 
 - Gradska uprava.  
        
 6.  FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
 Cilj: osigurati  racionalno, ali  učinkovito djelovanje sustava zaštite i spašavanja. 
 Prema članku 10. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju 
potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava zaštite i spašavanja na području Grada. Stoga 
je, u Proračunu Grada, u skladu sa ostalim propisima, potrebno ugraditi slijedeće stavke: 
 a) sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu ) 
 b) sredstva za civilnu zaštitu 
 c) sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionicima u sustavu zaštite i spašavanja (HMP, 
komunalni servis i sanitarne usluge,  vodoprivreda i sl.) 
 d) sredstva za ustanove i udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih 
propisa na području ZiS (Crveni križ, HGSS, Udruga speleologa, Udruga lovaca i dr.) 
 e) sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (edukacija, opremanje, intelektualne usluge, 
promidžba, vježbe, djelovanje snaga i slično). 
 Opremanje operativnih snaga zaštite i spašavanja treba nastaviti sukladno planovima 
opremanja redovitih službi, dok kod opremanja pričuvnih snaga treba uvažavati trenutno gospodarsko 
stanje ali i izbjeći dupliranje snaga, sredstava i troškova. Financijski izdaci u 2014. godini biti će izraz 
objektivnih potreba i stvarnih financijskih mogućnosti Grada Pazina. U prijedlogu Proračuna Grada za 
2014. godinu planirana su slijedeća  financijska sredstva:      
 1. Sredstva za vatrogastvo 
 - 4.519.322,00 kuna - rad JVP Pazin – (decentralizirana sredstva - 3.419.322,00 kn)   
 - 300.000,00 kuna - rad PVZ Pazin 
 2. Sredstva za provođenje zaštite i spašavanja 
 -  30.000,00 kuna - tekuće donacije (edukacija stožera ZiS, edukacija zapovjednika postrojbi 
    CZ, zajedničke vježbe, održavanje skloništa) 
 3. Sredstva za udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje – tekuće donacije 
 -  27.000,00 kuna - HGSS Stanica Pula, Speleološko društvo Istra, Radio klub Pazin 
 4. Sredstva za ustanove od značaja za zaštitu i spašavanje – tekuće donacije 
 -  110.000,00 kuna - Hitna medicinska pomoć i Stacionar Pazin 
 -  112.000,00 kuna - Gradsko društvo Crvenog križa 
 Ukupna sredstva planirana u Proračunu za 2014. godinu iznose 5.098.322,00 kuna, a na istom 
nivou predviđena su sredstva i u Projekciji proračuna za 2015. i 2016. godinu. 
 Pored navedenih sredstava u proračunu Grada su planirana i sredstva za pravne osobe koje se 
zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti – za aktivnosti kao što su sanacija 
divljih odlagališta, održavanje gradskog deponija, priprema za izgradnju deponija, održavanje 
nerazvrstanih cesta,  zimsko čišćenje snijega, održavanje čistoće javnih površina, program suzbijanja 
zaraznih bolesti i slično.  
 Nositelji: Gradonačelnik, Gradsko vijeće 
         
 7.  SURADNJA NA POLJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
 Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i 
spašavanja iste razine postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva  (domaćeg stanovništva 
i turista). 
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 Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području Grada je iznimno dobra. U narednom 
razdoblju ovu je suradnju potrebno unaprijediti, posebno kroz poduzimanje zajedničkih napora za 
dodatnu edukaciju članstva različitih sudionika ZiS, te osobito civilnog  stanovništva. 
 Operativne snage zaštite i spašavanja i sve ostale pravne osobe koje se bave zaštitom i 
spašavanjem u okviru svoje redovne djelatnosti, udruge građana koje se bave zaštitom i spašavanjem i 
sve fizičke osobe, dužne su poduzimati mjere zaštite i spašavanja u okviru svojih nadležnosti i 
mogućnosti, sve u cilju što kvalitetnijeg i učinkovitijeg sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Pazina. 
 Nositelji: svi sudionici ZiS  
          

II. 
 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 
2014. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 
Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 810-01/14-01/02 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-5 
Pazin, 27. ožujka  2014. 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
              Predsjednik  
                      Gradskog vijeća 
                     Boris Demark, v.r. 
 
 
 
 84 
 

Na temelju članka 209. stavka 2. 
Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 
153/09., 63/11.,130/11. i  56/13.) i  članka 22. 
Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće 
Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 27. 
ožujka 2014. godine, donijelo je 
 

 
ODLUKU  

o izmjeni Odluke o priključenju 
  na  komunalne  vodne građevine  

za javnu odvodnju   
 
 

Članak 1. 
U članku 3. Odluke o priključenju na 

komunalne vodne građevine za javnu odvodnju 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 31/13.) 
riječi: „Usluga d.o.o., Šime Kurelića 22, 
Pazin“, zamjenjuju se riječima: „ USLUGA 
ODVODNJA d.o.o., Šime Kurelića 22, Pazin“. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u 
Šumi.  
 
 
KLASA: 363-01/14-01/04 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-7 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 14. Odluke o 
osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
14/07. i 21/09.) i članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj dana 27. ožujka  2014.  
godine donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 
o osnivanju i imenovanju Komisije za izbor 

članova Gradskog savjeta  
mladih Grada Pazina   

 
 
 1. Osniva se Komisija za izbor članova 
Gradskog savjeta mladih Grada Pazina (dalje: 
Komisija).  
 2. U Komisiju  se  imenuju: 
  
 1. VALTER MILOHANIĆ, za 
predsjednika, 
 2. VIKTOR LAKOSELJAC, za člana,  
 3. VALTER ŽGRABLIĆ, za člana. 
 
 3. Komisija  izravno provodi 
glasovanje i  osigurava pravilnost i tajnost 
glasovanja. 

Nakon provedenih izbora Komisija 
podnosi izvješće Gradskom vijeću Grada 
Pazina. 
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti 
Petar u Šumi. 
 

 
KLASA: 013-01/14-01/04 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-14 
Pazin, 27. ožujka 2014.  
 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA  
     ISTARSKA ŽUPANIJA 
             GRAD PAZIN 
           Gradsko vijeće 
 
KLASA: 013-01/14-01/04 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-16 
Pazin, 27. ožujka 2014.  
  
 Na temelju članka 14. stavka 3. Odluke 
o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
14/07. i 21/09.) i članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
utvrđuje da su s kandidacijskih lista na 
izborima održanim  27. ožujka 2014. godine, u 
 
 

GRADSKI  SAVJET  MLADIH  
GRADA PAZINA 

 
 

i  z  a  b  r  a  n  i 
 

 S LISTE I. „UČENIČKA VIJEĆA“ 
 1. ROBERTA ŠPOLJARIĆ, Pazin, 
Šetalište Pazinske gimnazije 6 (rođena 
10.05.1996.). 
  
 S LISTE II. „UDRUGE MLADIH I 
UDRUGE KOJE SE BAVE MLADIMA 
KOJE SU REGISTRIRANE I KOJI DJELUJU 
NA PODRUČJU GRADA PAZINA“ 
 1. IVA  LUK,  Pazin,  Stari  Pazin  12  
(rođena 30.03.1989.) 
     2. MAURO GRŽETIĆ, Pazin, 
Zarečje 11 (rođen 04.02.1988.) 
 
 S LISTE III: “DRUGI OBLICI 
ORGANIZIRANJA MLADIH KOJI SU 
REGISTRIRANI I KOJI DJELUJU NA 
PODRUČJU  GRADA PAZINA“ 
 1. VLATKA JURIČIĆ, Pazin, Š. 
Ravnić 8 ( rođena 21.04.1988.) 
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 2. LUANA PAMIĆ, Pazin, Jurja 
Dobrile 3 (rođena 04.02.1997.) 
 
 Mandat članova Gradskog savjeta 
mladih Grada Pazina traje dvije (2) godine. 
  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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 Na temelju članka 22. Statuta Grada  
Pazina (“Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.) i točke V. Povelje o suradnji 
Grada Pazina i organizacija civilnog društva 
(“Službene novine Grada Pazina“ broj 16/12.), 
Gradsko vijeće Grada  Pazina, na sjednici 27. 
ožujka 2014. donosi  

 
 

RJEŠENJE  
o imenovanju članova Odbora za 

koordinaciju suradnje Grada Pazina i 
organizacija civilnog društva  

 
 

 1. Ovim se Rješenjem imenuju članovi 
Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina 
i organizacija civilnog društva (dalje u tekstu: 
Odbor).  
 2. Odbor ima sedam članova i imenuju 
se  na vrijeme od dvije godine. 
 3. U Odbor se u ime organizacija 
civilnog društva (dalje u tekstu: OCD) 
imenuju: 
 1. Vinko Cerovac, predsjednik 
Gradske udruge umirovljenika, za područje 
socijalne skrbi i zdravstva,  
 2. Josip Radetić, član Limene glazbe 
Pazin, za područje kulture, 
 3. Paula Jurman, članica Društva 
„Naša djeca“ Pazin, za područje djece i 
mladih, 
 4. Alisa Matejčić, ispred Zajednice 
sportskih udruga, za područje sporta i 
rekreacije, 
 5. Ranko Anđelini, predsjednik Udruge 
pčelara „Lipa“, za druge OCD. 

U sastav Odbora na prijedlog Komisije 
za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada 
Pazina, imenuju se: 
 6. Maja Stranić Grah, pročelnica 
Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i 
proračun, 
 7. Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog 
odjela za samoupravu, upravu i društvene 
djelatnosti.   

Odbor iz svog sastava bira 
predsjednika i zamjenika predsjednika. 

4. Zadaća je Odbora: 
- da koordinira aktivnostima 

neophodnih za realizaciju ciljeva koji proizlaze 
iz Povelje o suradnji Grada Pazina i 
organizacija civilnog društva (“Službene 
novine Grada Pazina“ broj 16/12.), 

- da surađuje s predstavnicima OCD i 
predstavnicima  gradske uprave, 

- da sudjeluje u izradi i provođenju 
transparentnog sustava financiranja OCD, 

- da potiče suradničke i partnerske 
aktivnosti, 

- da izrađuje i najkasnije do kraja 
ožujka podnosi godišnje izvještaje o svom radu 
za prethodnu godinu Gradskom vijeću Grada 
Pazina. 

Odbor se sastaje po potrebi, a najmanje 
dva puta godišnje. 

Odbor odlučuje većinom glasova od 
ukupnog broja članova Odbora. 

O radu odbora vodi se zapisnik. 
Administrativno-tehničke poslove za 

Odbor obavlja Upravni odjel za samoupravu, 
upravu i društvene djelatnosti. 

5. Članovi Odbora svoju dužnost 
obavljaju počasno i za to ne primaju naknadu. 
 6. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
objave u Službenim novinama Grada Pazina i 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA: 007-01/14-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-22 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark,v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.) i članka 2. Odluke o osnivanju 
Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pazina 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 12/10.), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 27. ožujka 2014. godine donosi    

 
Z A K L J U Č A K 

o imenovanju člana u Vijeće za komunalnu 
prevenciju Grada Pazina  

 
 1. U Vijeće za komunalnu prevenciju 
Grada Pazina imenuje se vijećnik Gradskog 
vijeća Grada Pazina RENATO KALAC, prof. 
 2. Ovim Zaključkom stavlja se izvan 
snage Zaključak o imenovanju Tomislava 
Čubrića iz Pazina, članom Vijeća za 
komunalnu prevenciju Grada Pazina KLASA: 
013-01/10-01/07, URBROJ: 2163/01-03-02-
10-3 od 28. srpnja 2010. godine. 
 
KLASA: 013-01/14-01/05 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-3 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

          
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Informacije o stanju 

sigurnosti na području Grada Pazina  
za 2013. godinu 

 
Prihvaća se Informacija  o stanju 

sigurnosti na području Grada Pazina za 2013. 
godinu Broj 511-08-26/1-9/1-14 od 22. siječnja 
2014. uz konstataciju da je stanje sigurnosti na 
području Grada Pazina stabilno. 

KLASA: 210-02/13-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-8 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvještaja o financijskom 

poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin 
u 2013. godini 

 
 Prihvaća se Izvještaj o financijskom 
poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 
2013. godini u tekstu kako ga je izradila 
ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio 
Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 17. 
ožujka 2014. godine. 
 
 
KLASA: 601-01/14-01/06 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Financijskog izvještaja 

Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 
2013. godinu 

 
 
 Prihvaća se Financijski izvještaj 
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 
2013. godinu u tekstu kako ga je dostavila 
Škola, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 
 
KLASA: 602-02/14-01/08 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske 

knjižnice Pazin za 2013. godinu 
 
 
 Prihvaća se Izvješće o radu Gradske 
knjižnice Pazin za 2013. godinu u tekstu kako 
ga je izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 

KLASA: 612-04/14-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Financijskog izvješća 

Gradske knjižnice Pazin 
za 2013. godinu 

 
 
 Prihvaća se Financijsko izvješće 
Gradske knjižnice Pazin za 2013. godinu u 
tekstu kako ga je izradila ravnateljica te 
Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik 
Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. 
godine. 
 
 
KLASA: 612-04/14-01/02 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvještaja o radu Muzeja 

Grada Pazina za 2013. godinu 
 
 
 Prihvaća se Izvještaj o radu Muzeja 
Grada Pazina za 2013. godinu u tekstu kako ga 
je izradio ravnatelj te Ustanove, a Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 
 
KLASA: 612-05/14-01/02 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Financijskog izvještaja 

Muzeja Grada Pazina 
za 2013. godinu 

 
 
 Prihvaća se Financijski izvještaj 
Muzeja Grada Pazina za 2013. godinu u tekstu 
kako ga je izradio ravnatelj te Ustanove, a 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 

 
KLASA: 612-05/14-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvještaja o radu Pučkog 

otvorenog učilišta u Pazinu 
za 2013. godinu 

 
 
 Prihvaća se Izvještaj o radu Pučkog 
otvorenog učilišta u Pazinu za 2013. godinu u 
tekstu kako ga je prihvatilo Upravno vijeće te 
Ustanove na sjednici 8. ožujka 2014. godine, a 
Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 
 
KLASA: 612-01/14-01/05 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvještaja o radu Pučkog 

otvorenog učilišta u Pazinu 
za 2013. godinu 

 
 
 Prihvaća se Izvještaj o radu o radu 
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2013. 
godinu u tekstu kako ga je prihvatilo Upravno 
vijeće te Ustanove na sjednici 8. ožujka 2014. 
godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik 
Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. 
godine. 
 
 
KLASA: 612-01/14-01/05 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark,v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Financijskog izvještaja 

Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu  
za 2013. godinu 

 
 

 Prihvaća se Financijski izvještaj 
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2013. 
godinu u tekstu kako ga je prihvatilo Upravno 
vijeće te Ustanove na sjednici 8. ožujka 2014. 
godine, a Vijeću predložio Gradonačelnik 
Grada Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. 
godine. 
 
 
KLASA: 612-01/14-01/06 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o 

ostvarenim prihodima i rashodima 
Gradskog društva Crvenog križa Pazin u 
razdoblju od 1.1. do 31.12.2013. godine 

 
 
 Prihvaća se Izvješće o radu i Izvješće o 
ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog 
društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 
1.1. do 31.12.2013. godine u tekstu kako ih je 
dostavila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću 
predložio Gradonačelnik Grada Pazina 
dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 
 
KLASA: 007-01/14-01/08 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju 

Programa rada i Izvješća o ostvarenju 
financijskog plana za 2013. godinu 

Zajednice sportskih udruga Grada Pazina 
 

 
 Prihvaća se Izvješće o ostvarenju 
Programa rada i Izvješće o ostvarenju 
financijskog plana za 2013. godinu Zajednice 
sportskih udruga Grada Pazina u tekstu kako ih 
je prihvatila Skupština Zajednice 6. ožujka 
2014., a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 
 
KLASA: 007-01/14-01/31 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

Boris Demark,v.r. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Programa rada i 

Financijskog plana za 2014. godinu  
Zajednice sportskih udruga Grada Pazina 

 
 

 Prihvaća se Program rada i Financijski 
plan za 2014. godinu Zajednice sportskih 
udruga Grada Pazina u tekstu kako ih je 
prihvatila Skupština Zajednice 6. ožujka 2014., 
a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada 
Pazina dopisom od 17. ožujka 2014. godine. 
 
 
KLASA: 620-01/14-01/03 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-6 
Pazin, 27. ožujka 2014. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednik 
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Boris Demark, v.r. 
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Na temelju članka 22., a u vezi s 

člankom 35. Statuta Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13), 
razmatrajući Izvještaj o radu Gradonačelnika 
Grada Pazina za srpanj-prosinac 2013. godine, 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 27. ožujka 2014. godine donijelo je 
 

 
Z A K L J U Č A K 

po Izvještaju o radu Gradonačelnika Grada 
Pazina za srpanj-prosinac 2013. godine 

 
 
 Gradsko vijeće Grada Pazina primilo 
je na znanje Izvještaj o radu Gradonačelnika 
Grada Pazina za srpanj-prosinac 2013. godine 
KLASA: 023-01/14-01/17, URBROJ: 
2163/01-01-01-14-2 od 14. ožujka 2014. 
godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću 
podnio Gradonačelnik Grada Pazina Renato 
Krulčić. 
 
 
KLASA: 023-01/14-01/17 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-4 
Pazin, 27. ožujka 2014. 
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Na temelju članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 
17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 
sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine 
donijelo je 
 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvještaja o radu Gradskog 
vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj – 

prosinac 2013. godinu 
 
 

 Prihvaća se Izvještaj o radu Gradskog 
vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj – 
prosinac 2013. godinu KLASA: 021-05/14-
01/11,  URBROJ: 2163/01-03-01-14-1 od 7. 
ožujka 2014. godine. 
 
 
KLASA: 021-05/14-01/11 
URBROJ: 2163/01-03-02-14-3 
Pazin, 27. ožujka 2014. 
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