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PREDSJEDNIKU  
GRADSKOG VIJEĆA 

P  A  Z  I  N 

PREDMET: Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada 
Pazina za siječanj-lipanj 2014. godine,  

                     - dostavlja se. 
 
 

 Primjenom i obvezom koja proizlazi iz odredbe članka 35. Statuta Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina" broj 17/09., 4/13. i 23/14.) Gradonačelnik Grada Pazina podnosi Gradskom 
vijeću Grada Pazina izvještaj o svojem radu. Izvješće se podnosi dva (2) puta godišnje i to najkasnije 
do 30. travnja tekuće godine za drugo polugodište protekle godine i do 15. rujna za prvo polugodište 
tekuće godine. 

Postupajući prema navedenoj odredbi Izvještaj o svojem radu za siječanj-lipanj 2014. godine 
KLASA: 023-01/14-01/59 URBROJ: 2163/01-01-01-14-3 od 10. rujna 2014. godine, podnosim 
Gradskom vijeću u otvorenom roku. 
 Izvještaj o radu za promatrano razdoblje sadrži presjek mojih aktivnosti u obnašanju dužnosti 
Gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti Grada dopunjen s podacima o radu pazinske gradske 
uprave.  
 U obavljanju poslova imao sam potporu Mirjane Galant, zamjenice Gradonačelnika i Veljka 
Brajkovića, zamjenika Gradonačelnika, gradskih upravnih tijela, radnih tijela, te predsjednika, 
potpredsjednika i članova Gradskog vijeća.  

S obzirom da Izvještaj o radu čini cjelinu s polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna 
Grada Pazina za 2014. godinu u kojem su navedeni planirani radovi, potrebna sredstava i izvršenje u 
odnosu na plan u ovom se Izvještaju ne navode pojedinačni financijski pokazatelji. Odgovori na 
pitanja i pojašnjenja mogu se dobiti u nadležnim gradskim tijelima ili osobno od Gradonačelnika.  
 
 

Gradonačelnik 
             Grada   Pazina 
                     Renato Krulčić,v.r. 
 
 



Temeljem članka 35.b stavka 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj  33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.  i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 
35. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradonačelnik 
Grada Pazina podnosi 

 
IZVJEŠTAJ  

O RADU GRADONAČELNIKA GRADA PAZINA  
za siječanj – lipanj 2014. godine 

 
 

I. UVODNI DIO 
Primjenom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i u skladu sa Statutom Grada 

Pazina, utvrđena je obveza Gradonačelnika Grada Pazina (dalje: Gradonačelnik) da dva puta godišnje 
podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Gradskom vijeću Grada Pazina (dalje: Vijeće).  Izvještaj o 
radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine Vijeće je raspravilo  27. ožujka 2014. 
godine.  

Izvještaj je rađen prema metodologiji prethodnih izvještaja i sadrži sažetak  rada izvršne vlasti 
odnosno neposredni rad Gradonačelnika,  njegovih zamjenika i rad upravnih tijela Grada Pazina. Ovaj 
zbirni izvještaj sadrži podatke pripremljene u nadležnim gradskim upravnim tijelima, a odnosi se na 
poslove i zadatke iz djelokruga Gradonačelnika osobito u vezi provedbe općih i pojedinačnih akata Vijeća, 
kao i poslove i zadatke koji neposredno proizlaze iz zakonskih i podzakonskih propisa, a predstavljaju 
temelj za ostvarivanje samoupravnog djelokruga Grada Pazina kao jedinice lokalne samouprave, a samim 
time i zadovoljavanja potreba građana.  

 
II. O AKTIVNOSTIMA GRADONAČELNIKA 

1. U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je izvršavao zadaće u okviru ovlasti utvrđene zakonom 
i aktima Vijeća. U poslovima upravljanja Gradonačelnik je, osobito u pripremi nacrta i prijedloga akata, te 
drugih dokumenata imao stručnu podršku gradskih upravnih tijela, ustanova i društva u su/vlasništvu 
Grada.  

Kao nositelj izvršne vlasti, Gradonačelnik je na prijedlog ovlaštenih predlagatelja i uz prethodne 
konzultacije raspravio oko 160 općih akata (odluka, zaključaka, pravilnika, programa, informacija, 
rješenja….), od čega su Vijeću dostavljeni:  Izvještaj o radu sa financijskim poslovanjem i prikaz 
intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2013. 
godini; Plan poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2014. godinu; Prijedlog odluke o pokretanju 
postupka za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja za izbor članova Gradskog savjeta mladih 
Grada Pazina; Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2013. godinu; Izvještaj o 
financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2013. godini; Financijski izvještaj Osnovne 
škole Vladimira Nazora Pazin za 2013. godinu; Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice 
Pazin za 2013. godinu; Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2013. godinu; 
Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2013. godinu; 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; Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 
2013. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina; Program rada i Financijski plan za 2014. godinu 
Zajednice sportskih udruga Grada Pazina; Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina 
za 2013. godinu; Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
Grad Pazin u 2013. godini;  Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2013. godini; Prijedlog I. (prvih) izmjena Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2014. godini; Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na 
području Grada Pazina za 2013. godinu; Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne 
vodne građevine za javnu odvodnju; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 
2013. godine; Prijedlog odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina; 
Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2013. godinu; Izvještaj o radu 
Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2013. godini; Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina 
za 2013. godinu; Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu; Prijedlog odluke 
o zaduživanju Grada Pazina; Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića 
„Olga Ban" Pazin; Izvještaj po provedenoj javnoj raspravi za izmjenu Statuta Grada Pazina po inicijativi o 
Danu Grada Pazina. 
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Vijeće je navedene akte prihvatilo u predloženom tekstu, osim što je, na prijedlog radnog tijela 
Vijeća ili vijećnika, u Izvješću o stanju u prostoru Grada Pazina 2006.–2013. godine u podnaslovu 
Energetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama prva alineja zamijenjena 
tekstom: “- Prijenosni dalekovodi 2x1100 kV, 400 kV (potencijalni)“),  u Odluci o obračunu i naplati 
naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe u članku 2. stavku 3. nakon teksta „Grada Pazina“ upisan i 
tekst „kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pazina.“, dok je u Odluci o davanju suglasnosti na Izmjene 
Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin u članku 1. točki 1. zadnja rečenica uvrštena kao novi stavak  s 
izmijenjenim tekstom koji glasi: „Iznimno, u slučajevima u kojima bi uporaba pečata iz prethodnog 
stavka bila nepodesna, može se rabiti istovjetni pečat promjera 25 mm.“  

Druge (II.) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pazina, prijedlog Odluke o 
osnivanju Poslovne zone Lešće i prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina na prijedlog 
Gradonačelnika povučeni s Dnevnog reda sjednice Vijeće zakazane za 22. svibnja 2014. godine.  Na 
ponovni prijedlog Gradonačelnika Vijeće je navedene akte donijelo 24. srpnja 2014. godine.   

Odluku o izdvajanju Osnovne glazbene škole iz Pučkog otvorenog učilišta Pazin, Izvještaj o radu 
«Usluga»  d.o.o. za 2013. godinu, Izvještaj o radu pročistača, Izvještaj o radu tvrtke Pazin d.o.o. za 2013. 
godinu Vijeće je donijelo odnosno prihvatilo 24. srpnja 2014. godine.   

2.  Odnose između Gradonačelnika i Vijeća u bitnome obilježavaju prava i obveze Gradonačelnika 
da predlaže opće akte koje Vijeće utvrđuje svojim godišnjim planom i programom rada.  

Iz Programa rada Vijeća za prvo polugodište 2014. godine Vijeću nisu dostavljeni slijedeći akti: 
Odluka o zakupu poslovnog prostora (u izradi), Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada 
Pazina (Odluka dostavljena Hrvatskim vodama radi davanja prethodne suglasnosti), Plan zaštite i 
spašavanja Grada Pazina i Plan civilne zaštite Grada Pazina (prije donošenja Plana treba ažurirati Procjenu 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Pazina iz 2010. godine što je u skladu s 
novim  Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja i 
njegovim izmjena iz ožujka i lipnja ove godine – Narodne novine broj 30/14. i 67/14.) i Izvještaj o radu 
tvrtke Pazin d.o.o. za 2013. godinu (nije održana Skupština društva).   

Gradonačelnik je Vijeću na razmatranje i donošenje proslijedio 12  akata koji nisu bili u Programu 
rada Vijeća za 2014. godinu, i to:  

Prijedlog odluke o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova 
Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva; Prijedlog rješenja o 
imenovanju Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva; Prijedlog 
rješenja o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; Izvješće o stanju u prostoru Grada 
Pazina 2006.–2013. godine; Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 
za Grad Pazin u 2014. godini;  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Pazina za 2014. godinu;  Prijedlog odluke o izradi III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana grada Pazina; Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
predjela poslovne namjene „Ciburi II";  Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pazina (SEAP);  
Prijedlog odluke o osnivanju trgovačkog društva „Pazin sport" d.o.o. i utvrđivanju Izjave o osnivanju 
trgovačkog društva „Pazin sport" d.o.o.; Prijedlog odluke o osnivanju Poslovne zone Lešće; Prijedlog 
odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe. 

3. Gradonačelnik je u skladu sa  svojim ovlastima donio: Pravilnik o provedbi postupaka nabave 
bagatelne vrijednosti; Plan nabave za 2014. godinu; Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju 
službenika i namještenika Grada Pazina; Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pazina za 2014. 
godinu; Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu 
Pazinu u 2014. godini; Program mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2014. godinu; Odluku o 
utvrđivanju zgrade Društvenog centra „Veli Jože“ u Pazinu prioritetnom za potrebe Javnog poziva 
Ministarstva branitelja za sufinanciranjem projekata rješavanja pristupačnosti objekta osoba s 
invaliditetom, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu; Odluku o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja osnovnog školstva za Grad Pazin u 2014. godini; Operativni plan rashoda 
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva u Pazinu u 2014. 
godini; Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u nefinancijskoj 
imovini osnovnog školstva u Pazinu  za 2014. godinu; Plan operativne provedbe programa aktivnosti u 
provedbi posebnih mjera zaštite od požara na  području Grada Pazina za 2014. godinu; Program mjera za 
sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti za područje Grada Pazina u 2014. godini; Natječaj za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada 
Pazina;  Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina; Natječaj za javno prikupljanje ponuda za 
sufinanciranje provedbe programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima (obiteljskim 
kućama i višestambenim zgradama) na području Grada Pazina; Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju 
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Komisije za provedbu natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup; Rješenje o imenovanju 
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za davanje stanova u vlasništvu  Grada Pazina u 
najam; Rješenje o osnivanju i imenovanju Radne skupine - Energetskog savjeta u tijeku izrade i provedbe 
Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Pazina (SEAP-a); Rješenje o osnivanju i imenovanju 
Radne grupe – EE tima tehničke grupe u tijeku izrade i provedbe Akcijskog plana energetski održivog 
razvitka Grada Pazina (SEAP-a); Rješenje o imenovanju Koordinatorice u postupku izrade Energetske 
bilance Grada Pazina i izrade i provedbe Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Pazina; 
Odluku o osnivanju Radnog tima za uređenje Pazinčice; Odluku o osnivanju Povjerenstva za prevenciju 
poremećaja u ponašanju djece i mladih; Zaključak o osnivanju Radne skupine za rad na projektu Inspirit 
Fantasy park; Odluku o prijedlogu za izbor članice Nadzornog odbora trgovačkog društva  IVS-Istarski 
vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet“; Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin, te Odluke o imenovanju predstavnika Grada Pazina u Skupštinu: Trgovačkog društva CIK dr. 
Božo Milanović d.o.o., Pazin, Trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o, Pazin; Trgovačkog društva VSI 
Butoniga d.o.o., Buzet; Trgovačkog društva Zračna luka Pula d.o.o., Pula; Trgovačkog društva IDA d.o.o., 
Pula; Trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o., Buzet; Trgovačkog društva Istarski vodozaštitni sustav 
- IVS d.o.o., Buzet; Trgovačkog društva Pazin d.o.o. Pazin; Trgovačkog društva Pazin sport d.o.o., Pazin; 
Trgovačkog društva Uljanik d.d., Pula; Trgovačkog društva Usluga d.o.o., Pazin, te više zaključaka iz 
područja gospodarskih, komunalnih, društvenih, socijalno zdravstvenih i drugih djelatnosti.   

4. Održano je šest Gradonačelnikovih kolegija na kojima se, u pravilu, raspravljalo o  pitanjima i 
prijedlozima općih i drugih akata, informacijama, izvještajima i drugim dokumentima  gradskih upravnih 
tijela i drugih ovlaštenih predlagatelja, te drugih zahtjeva; 15 sjednica Kolegija s pročelnicima gradske 
uprave na kojima se raspravljalo o tekućim poslovima i zadacima;  četiri sjednice Koordinacije 
gradonačelnika i načelnika Općina Pazinštine s temama: Informacija o Turističkoj zajednici Središnja 
Istra; Sufinanciranje Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama Pazin“; Sufinanciranje 
Programa rada Savjetovališta za brak i obitelj Pazin; Sufinanciranje knjižnične djelatnosti Gradske 
knjižnice Pazin; Informacija o izdvajanju Osnovne glazbene škole iz Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; 
Informacija o komunalnom  redarstvu; Upisi u pedagošku godinu 2014./2015.; Informacija o zahtjevu za 
zapošljavanjem stručnog suradnika – pedagoga u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godinu 
2014./2015.; Informacija o tijeku postupka redefiniranja Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući 
starijim osobama“; Informacija o izdvajanju Osnovne glazbene škole iz sastava Pučkog otvorenog učilišta 
u Pazinu; Sporazum o načinu i uvjetima zajedničkog uređenja prostora i ostvarivanja Programa boravka 
djece u Odmaralištu Špadići; Informacija o otvorenoj zabavnoj školi nogometa Hrvatske; Informacija o 
upisima u Dječji vrtić “Olga Ban”. 

Organizirano je više sastanaka i obavljeno niz kontakata sa Ministarstvom turizma (predstavljanje 
projekta Inspirit fantasy park), Ministarstvom obrane (uređenje vojnog kompleksa „Loka“, te zemljište na 
Lindaru); Ministarstvom poljoprivrede (problematika Puris-a u stečaju), Ministarstvom regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije (prijave na natječaje), Agencijom za poljoprivredno zemljište 
(raspolaganje poljoprivrednim zemljištem), sa Županom i županijskim tijelima, predstavnicima 
gospodarskih subjekata sa najvažnijim temama: izgradnja školsko-gradske sportske dvorane; opremanje 
poduzetničkih zona; pomoć u poslovanju gospodarstvenicima; sustav navodnjavanja na području 
Pazinštine; gospodarenje otpadom, projekt hitne medicinske pomoći; osnivanje Centra za profesionalnu 
rehabilitaciju;  uređenje autobusnog kolodvora; sa predstavnicima obrazovnih i kulturnih institucija 
(uređenje i namjena Spomen doma Pazin, izgradnja škola na području Grada Pazina,  status osnovne 
glazbene škole te jednosmjenski rad Osnovne škole i drugo. 

Gradonačelnik je sudjelovao u radu Upravljačkog odbora Mreže za ruralni razvoj; u radu 
Predsjedništva i Skupštine Udruge gradova RH;  na Koordinaciji Župana sa gradonačelnicima Istarske 
županije na kojima se raspravljalo o zajedničkim interesima (mogućnosti financiranja projekata iz 
strukturnih fondova EU, LAG-ovi na području IŽ, Istarsko Narodno Kazalište, Izvješće o provedbi 
suzbijanja zlouporabe droga u Istarskoj županiji za 2013., Aktivnosti vezane uz usklađenje s novim 
Zakonom o vodama, Prioritetni razvojni projekti Istarske županije koji se kandidiraju na Europske 
fondove, sufinanciranje nabave CT uređaja za Opću bolnicu Pula);  prisustvovao je godišnjim svečanim 
sjednicama Gradova i Općina u Istarskoj županiji, svečanoj sjednici Skupštine IŽ, godišnjim skupštinama 
gradskih udruga i prigodnim svečanostima u mjesnim odborima,  otvaranju ureda LAG-a u Društvenom 
centru i drugo. 

Organizirano je nekoliko konferencija za novinare, odgovoreno je na novinarska pitanja, 
Gradonačelnik je sudjelovao u TV i radio emisijama i primio je na razgovor predstavnike gospodarskih, 
obrazovnih i kulturnih institucija, predstavnike udruga i drugih organizacija, te građana, i  učenike 
Osnovne škole „Mate Balota“ iz Buja. 
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Važniji blagdani i datumi obilježeni su polaganjem vijenaca povodom Dana pobjede nad 
fašizmom i Dana oslobođenja Pazina, Dana antifašističke borbe, Dana državnosti. 
  Gradonačelnik i tijela Grada Pazina surađivali su s predstavnicima istarskih gradova i općina, 
Istarske županije, ministarstava i drugih državnih i županijskih tijela, te s pazinskim gospodarstvenicima, 
mjesnim odborima, udrugama i drugim tijelima. 

Nastavljena je suradnja s općinama i gradovima izvan Republike Hrvatske/Općinama Firenzuola i 
Scanzano Jonico u Italiji, te Općinom Gevgelija u Makedoniji. Za Dan Grada Pazin ugostili smo  
prijateljske gradove Inđiju, Jablanicu i  Leskovac, te očekujemo nastavak suradnje.   

 
III.  ODRŽAVANJE I GRADNJA  OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
1. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u najvećim dijelu,  obavljalo je  naše 

komunalno poduzeće „Usluga“ d.o.o. Pazin  prema Programu održavanja komunalnih objekata za 2014. 
godinu. 

1.1. Javne površine su redovito održavane i čišćene (strojno i ručno čišćenje površina), a na 
zahtjev stranaka i prema zaključcima Komisije za hortikulturu i uređenje javnih površina  izvršeno je više 
intervencija na zelenim površinama. 

1.2. Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda provodilo se prema godišnjem Programu s  
manjim dodatnim mjerama zaštite.  

1.3. Održavanje groblja - posipavanje stazica, košnja, odvoz lišća, čišćenje oborinskog kanala i 
rešetke - izvodilo se redovito prema godišnjem Programu. 

1.4. Održavanje preuzetih nerazvrstanih cesta - Operativni program tekućeg i pojačanog 
održavanja preuzetih nerazvrstanih cesta provodile su tvrtke „Istarske ceste“ d.o.o. Pula i  „Usluga“ d.o.o. 
Pazin. „Istarske ceste“ d.o.o. Pula održavale se 23,68 km preuzetih nerazvrstanih cesta temeljem 
sklopljenog Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na 
području Grada Pazina od 18. prosinca 2013. godine. Održavanje preostalih  dionica preuzetih 
nerazvrstanih cesta povjereno je tvrtki „Usluga“ d.o.o. Pazin.  

 Rad zimske službe provodio se prema Operativnom programu rada zimskih službi pri trgovačkim 
društvima (stalnim dežurstvima, praćenjem vremenskih prognoza, dnevnim i noćnim obilascima 
prometnica, operativnim intervencijama te ostalim radnjama u skladu sa stupnjevima operativne 
pripravnosti zimske službe). 

Tijekom zimskog razdoblja izvršeno je jedno čišćenje snježnih padalina, a nisu bile evidentirane 
primjedbe građana na rad zimske službe kao ni poteškoće po sudionike u prometu. Operativni program 
rada zimske službe proveden je u manjem obimu zbog povoljnih vremenskih uvjeta. Kontrolu rada zimske 
službe obavljao  je gradski komunalni odjel, ovjerom izvedenih radova u Građevinskom dnevniku  

Izvršena je rekonstrukcija asfalta na dionici nerazvrstane ceste NC 519000 u predjelu raskrižja 
cesta NC 515000 i NC 507600 (za Sveti Petar u Šumi). 

Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta povjereno je društvu „Usluga“ d.o.o. Pazin, a provodilo se 
kao redovno održavanje i pojačano održavanje. Makadamske kolne konstrukcije nerazvrstanih cesta su 
redovito posipavane kamenim drobljencem, te je održavan sustav oborinske odvodnje prometnica 
(čišćenjima odvodnih kanala, sječom i košnjom raslinja te uređenjem sustava oborinske odvodnje). 
Redovno su održavane asfaltirane prometnice (sanacija udarnih rupa/krpanje asfalta, čišćenja odvodnih 
kanala, obnova i dopuna vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, košnja i siječa raslinja u 
zelenom pojasu prometnica, uređenje cestovnih bankina, čišćenje odrona i klizišta, i drugo). Pojačano 
održavanje prometnica provodilo se na osnovu Programa i naloga Grada. Godišnji Program održavanja 
nerazvrstanih cesta izvršen je u okviru ugovorenih iznosa. 

Program rada zimske službe za preostale nerazvrstane ceste realiziran je prema godišnjem 
Ugovoru kojeg je Grad Pazin sklopio s društvom  „Usluga“ d.o.o. Pazin. Operativno djelovanje zimske 
službe odvijalo se u koordinaciji  nadležnih službi Grada Pazin, „Usluge“ d.o.o. Pazin, Županijske uprave 
za ceste Pazin, Hrvatskih cesta Ispostave Pula, „Istarskih cesta“ d.o.o. Pula i Policijske postaje Pazin. 

1.5. Održavanje sustava javne rasvjete obavljala je tvrtka „Vilstroj“ d.o.o. Buzet u skladu sa 
zaključenim ugovorom od 30. travnja 2012. godine. Zbog dotrajalosti sustava došlo je do povećanih 
izdataka radi nužne zamjene neispravnih elemenata na postojećem sustavu javne rasvjete  (zamjena 
kompleta neispravnih svjetiljki i rasvjetnih stupova, sanacija dotrajalih podzemnih kablova, rekonstrukcija 
neispravnih uklopno-mjernih mjesta i sl.). Uz redovito praćenje izvršenog posla kontrolirane su i 
ovjeravane ispostavljene privremene i obračunske situacije. Osim toga  redovito je kontrolirana potrošnje 
električne energije javne rasvjete po pojedinom obračunskom mjernom mjestu. 

Izvršena je  rekonstrukcija srednje naponske mreže HEP-a u ulici Mate Balota.  
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Izrađen je stručni energetski pregled stanja kompletnog sustava javne rasvjete Grada Pazina kojeg 
je izradila tvrtka „Novatec“ d.o.o. Labin pod nazivom „Energetski pregled javne rasvjete Grada Pazina“. 

2. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
2.1. Uređenje javnih površina  provodilo se prema godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za  2014. godine. Od izvršenih poslova  izdvajamo: 1) izradu izvedbeno tehničke 
dokumentacije za izgradnju i uređenje javnih parkirnih mjesta u ulici Gradskih igrališta, u ulici Joakima 
Rakovca (za automobile) te u Šetalištu Pazinske gimnazije (za dva turistička autobusa), 2) izradu idejnog 
tehničkog rješenja za izgradnju i uređenje prometnice s pripadajućom komunalnom infrastrukturom u ulici 
Štefanija Ravnić i 3) izradu geodetskog elaborata-izmjera postojećeg stanja radi ispravka podataka u 
katastru i zemljišnim knjigama, potrebno za uređenja ulice Antuna Kalca u Pazinu. 
 2.2. Izrađeni su parcelacijski elaborati za proširenje mjesnog groblja „Moj mir“ u Pazinu i za 
proširenje mjesnog groblja u Lindaru. U tijeku je otkup zemljišta pa se očekuje da će ugovori biti 
zaključeni do kraja godine.   
 2.3. Izrađena je izvedbena tehnička dokumentacija (Via–ing“ d.o.o. Pula) za: 1) rekonstrukciju 
nerazvrstane ceste NC 504400 (l=420 m)  i  NC „Stari put“ u naselju Trviž sa izgradnjom sustava 
oborinske i sanitarne odvodnje u trupu prometnica“ (radovi će započet krajem rujna, za što će Grad Pazin 
osigurati 1.580.000,00 kn, a IVS Buzet  800.000,00 kn)  i 2) za rekonstrukciju nerazvrstane ceste 509700, 
Ciburi – Mali Ježenj“ . 

2.4. Prema  godišnjem Programu gradnje javne rasvjete za 2014. godinu, u izvještajnom razdoblju  
izrađeno je izvedbeno tehničko rješenje za izgradnju–proširenje javne rasvjete u predjelu pješačke šetnice 
od ulice 43. Istarske divizije do ulice Dršćevka,  u naselju Stancija i u naselju Drndići. 
 2.5. Izgradnja sustava fekalne i oborinske odvodnje povjerena je tvrtki „Usluga odvodnja“ d.o.o. 
Pazin koja je u 100 postotnom vlasništvu Grada.  

Od poslova vezanih za izgradnju kolektora fekalne i oborinske odvodnje izdvajamo dovršetak 
Idejnog projekta fekalne odvodnje: za naselje Stancija Pataj - Maršeti, za naselje Rijavac – Žudeka, za 
Kastavsku ulicu u naselju Stari Pazin, za ulicu Istarskih narodnjaka i Mečarski put u Pazinu i za  Poslovnu 
zonu Podberam. Dovršen je Glavni projekt fekalne odvodnje za ulicu Antuna Kalca u Pazinu. 

U završnoj fazi su radovi na  izgradnji sanitarne kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda u naselju Kašćerga i Bravari. Radi se o projektu IVS-a, vrijednom 6,7 mil. kuna.  

2.6. Dovršena je rekonstrukcija dotrajale vodovodne mreže s kućnim priključcima u naselju Stari 
Pazin (250 metara), u ulici Mate Balota (230 metara), te proširenje vodovodne mreže u ulici 154. brigade 
Hrvatske vojske (120 metara), u ulici Hrvatskog narodnog preporoda  (110 metara) i u ulici Josipa Voltića  
(80 metara). 

Putem nadležne tvrtke „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet provedena je javna nabava za izgradnju I. 
faze vodovodne mreže vodovodnog ogranka „Zamaski dol“ od naselja Zamask do naselja Lužer ukupne 
dužine 1.100 metara.  
 

IV. O DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA  I JAVNIM POTREBA 
1. Predškolski odgoj i naobrazba –Izrađen je projekt nadogradnje i rekonstrukcije zgrada 

Dječjeg vrtića „Olga Ban“, financiran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i Europskih fondova, a 
ukupna investicija iznosi oko 4.660.000,00 kn. U suradnji sa Dječjim vrtićem  projekt je kandidiran na 
natječaj  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te je odobreno 1.064.541,00 kn. Pokrenuta 
je realizacija prve faze projekta u kojoj će se izvršiti radovi na montaži višedijelne staklene stijene, 
vrijedni 181.000,00 kn. Za projekt rekonstrukcije Vrtića izrađena je studija izvodljivosti, a projekt je 
kandidiran na Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dostavu projektnih prijedloga 
financiranih sredstvima Europske unije (2014. – 2020.). 

Osigurani su uvjeti za upis većeg broja djece dorasle po dobi, te su izmijenjeni akti Vrtića koji će 
doprinijeti jednostavnijem upisu djece u Vrtić i zadovoljavanju potreba roditelja s područja Pazinštine. 
Materijalni uvjeti za funkcioniranje Vrtića i njegova financijska stabilizacija poboljšani su većom 
fiskalnom odgovornošću i partnerskim odnosima s Općinama Pazinštine na čijem području Vrtić provodi 
svoje redovite programe za ukupno  475 djece raspodijeljene u 20 odgojnih skupina. 

2. Područje školstva i obrazovanja – Radovi na izgradnji Školsko-gradske sportske dvorane 
dovršeni su u kolovozu, tri mjeseca prije roka.  Projekt za Dvoranu potpisuje istaknuti arhitekt, dipl. ing. 
Berislav Iskra,  radove je izvela tvrtka MIPCRO d.o.o. iz Ivanca uz nadzor Učke konzalting d.o.o. Pazin.  

Dvorana je, uz nazočnost Hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, svečano otvorena 8. rujna 2014. 
godine, prvog dana nove školske godine. Dvoranom, kojom će se najviše koristiti pazinski osnovnoškolci i 
srednjoškolci te sportski klubovi, upravljati će novoosnovano trgovačko društvo Pazin sport d.o.o. 
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Investicija je vrijedna 38 milijuna kuna od čega Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a 
sufinancira 9,8 milijuna kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2 milijuna kuna 
nepovratno, za povećanje energetske učinkovitosti objekta. Iznos od 21,3 milijuna kuna osiguran je 
dugoročnim kreditom koji će po 50 posto otplaćivati Grad Pazin i Istarska županija. Osim toga, iz 
gradskog proračuna izdvojeno je još oko 5 milijuna kuna, uglavnom za otkup zemljišta, izradu projektne 
dokumentacije i komunalne priključke. 

Proveden je postupak nabave za  rekonstrukciju toplovodne kotlovnice - decentralizirana sredstava  
za kapitalne investicije u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. Novi sustav omogućiti će  učinkovitije 
upravljanje grijanjem zgrade i sportske dvorane Matične škole, te Gimnazije i strukovne škole Jurja 
Dobrile Pazin. Također su, pripremani troškovnici za radove planirane u 2015. godini - rekonstrukcija 
sanitarnih čvorova i njihova prilagodba osobama s invaliditetom u MŠ Pazin, rekonstrukcija krovišta u PŠ 
Tinjan i drugi potrebni investicijski radovi. Posebno su značajni radovi na opremanju škole te ugrađivanju 
informacijsko-komunikacijske tehnologije u zgradu Matične škole, čime se osiguravaju uvjeti  za nastanak 
e-škole sukladno projektu Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNeta), kojim se želi poboljšati 
nastavni proces pri čemu bi digitalno kompetentni nastavnici i učenici u svom svakodnevnom radu 
koristili računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale. 

Velik je iskorak napravljen u prilagodbi rada Matične škole, a jednosmjenska nastava   
omogućena je od školske 2014/2015. godine, za što je i Grad osigurao dodatna proračunska sredstva. 

Primjenom Zakona o umjetničkom obrazovanju pokrenut je postupak izdvajanja Osnovne 
glazbene škole iz sastava Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu. Na temelju Uputa, a kasnije i pozitivnog 
mišljenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Osnovna glazbena škola pri Pučkom otvorenom 
učilištu pripojena je Osnovnoj školi Vladimira Nazora kao poseban Glazbeni odjel, te su odrađene 
prostorne, administrativne i druge prilagodbe namijenjene funkcioniranju osnovnog glazbenog 
obrazovanja u Pazinu od školske 2014/2015. godine. 

U suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije prijavljen je program i dobivena su 
sredstva od Ministarstva socijalne politike i mladih (270.000,00 kn) za rad prevoditelja znakovnog jezika 
u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin za razdoblje od 2013. do 2015. godine. S Društvom tjelesnih 
invalida proveden je projekt „Nika pobjeđuje!“ - omogućavanje razvoja potencijala djevojčice s 
teškoćama u razvoju u okviru redovne nastave - za financiranje jednog asistenta za učenicu s motoričkim 
teškoćama u razvoju, a s Društvom "Naša djeca" putem projekta "Ne želim odustati" osigurana su sredstva 
za financiranje tri učenika s poremećajima u ponašanju, a dio troškova financirao je Grad Pazin. 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dostavljen je, putem Istarske županije,  projektni prijedlog – 
Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-
obrazovnim ustanovama, u okviru Operativnog programa - Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. 
Prioriteta 2., Mjere 2.2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju, za 
financiranje projekata u okviru sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) te u okviru Državnog 
proračuna Republike Hrvatske. 

 Produženi boravak u Osnovnoj školi organizira se četvrtu godinu za redom. Program polazi 48 
učenika od prvog do četvrtog razreda podijeljenih u dvije skupine, a Grad Pazin financira 75% iznosa 
plaće za dvije učiteljice.  

Redovito su isplaćivane stipendije za 11 učenika i 56 studenata, za što je izdvojeno 277.600,00 kn. 
U Odmaralištu Špadići izvedeni su radovi na sustavu grijanja, te je nakon više godina omogućeno 

da se Odmaralište koristi tijekom cijele godine. 
 3. Područje kulture i zaštite kulturnih dobara – u veljači je usvojen izvještaj o realiziranim 
programima obnove i zaštite kulturnih dobara; krajem ožujka ugovorena je izrada projekta sanacije 
ostataka kuće Rapicio u Pazinu, prema kojem će se tijekom rujna i listopada izvesti prva faza sanacije 
ostataka povijesne građevine.  U veljači je potpisan ugovor s Istarskom županijom za sufinanciranje 
nastavka programa konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim slikama u svetištu župne crkve sv. 
Nikole u Pazinu u iznosu od 70.000,00 kn. U lipnju je s Hrvatskim restauratorskim zavodom potpisan 
ugovor za izvođenje navedenih radova i izvedena je prva faza radova in situ. U travnju je potpisan ugovor 
s Hrvatskim restauratorskim zavodom o sufinanciranju dijela programa konzervatorsko-restauratorskih 
radova na tabulatu iz crkve sv. Petra i Pavla u Trvižu, te se do konca rujna planira dovršenje radova i 
postavljanje tabulata u crkvu. U svibnju je sanirano oštećenje na krovištu u istočnom krilu Pazinskog 
kaštela, a sredstva za izvedbu radova u iznosu od 28.983,75 kn, osigurana su temeljem sporazuma između 
Grada Pazina i Muzeja Grada Pazina. 

Osim toga, surađivalo se s ustanovama u kulturi i udrugama u provođenju njihovih programskih 
aktivnosti i organiziranju manifestacija, te drugim aktivnostima. S gradskim udrugama potpisani su 
ugovori o sufinanciranju njihovih godišnjih programa rada, kao i za pojedinačne projekte i manifestacije. 
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Zaprimljeni su i usvojeni izvještaji o radu i financijski izvještaji gradskih ustanova u kulturi – Gradske 
knjižnice, Muzeja Grada Pazina i Pučkog otvorenog učilišta, kao i Izvještaj o radu udruga. Osnovan je 
Odbor za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva koji je održao konstituirajuću 
i radnu sjednicu na kojoj je pokrenuta rasprava o kriterijima za ocjenjivanje programa/projekata udruga 
koje se sufinanciraju iz gradskog proračuna. 

U pregovorima s načelnicima Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti 
Petar u Šumi i Tinjan postignut je dogovor da se potpiše novi ugovor o sufinanciranju djelatnosti Gradske 
knjižnice Pazin, koja obavlja djelatnost narodne knjižnice za Grad Pazin i navedene Općine, te da se s 
njegovom primjenom krene od 01. siječnja 2015. godine. 

4. U zaštiti socijalno ugroženih osoba i obitelji realizirano je više oblika pomoći: izdano je 41 
rješenje za novorođenčad; 37-ero djece predškolske dobi koristilo je beneficije prema Pravilniku Vrtića, 
26-ero djece predškolske dobi koristilo je prava iz Odluke o socijalnoj skrbi kao treće dijete u obitelji dok 
je troje djece koristilo pravo kao socijalno ugrožena djeca; 45-ero djece koristilo je pomoć za 
podmirivanje troškova prehrane djece u Osnovnoj školi prema Odluci kao treće dijete u obitelji, dok je 
dvoje djece koristilo pravo prema Odluci kao socijalno ugrožena djeca, izdano je 45 rješenja za 
podmirivanje troškova stanovanja odnosno odobravanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, mjesečne 
novčane pomoći koristilo je 12 korisnika, dok su za 7-ero djece plaćani putni troškovi za odlazak na razne 
terapije u Dnevni centar Veruda Pula, a pružani su i drugi oblici pomoći.   

U prvom polugodištu 2014. status korisnika socijalne skrbi imalo je 15 obitelji i 41 samac, što 
znači da se istima plaćalo troškove stanovanja sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.   

Uoči Uskrsa podijeljeno je 90 paketa socijalno ugroženim osobama i obiteljima s područja Grada.   
Program međugeneracijske solidarnosti “Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ 

provodio se do 30. travnja 2014. godine (šestu godinu za redom). Za razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja 
Grad Pazin je s Ministarstvom socijalne politike i mladih sklopio dva Aneksa Ugovoru o suradnji. S 
Općinama Pazinštine (uključujući Općinu Žminj) u travnju 2014. godine sklopljeni su aneksi Ugovora o 
sufinanciranju programa Dnevni boravak i pomoć u kući (DB i PUK), te je u veljači 2014. godine 
sklopljen Ugovor o sufinanciranju projekta DB i PUK s Istarskom županijom. 

Dnevni boravak prema Zakonu više nije sastavni dio programa DB i PUK već je to projekt 
„Unapređenje kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici“. 
Resorno ministarstvo je u travnju 2014. godine raspisalo javni poziv za provođenje navedenog projekta na 
koji se prijavilo Gradsko društvo Crvenog križa Pazin (GDCK Pazin) kao dosadašnji provoditelj programa 
i odobrena su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn za provođenje projekta u razdoblju od 1. svibnja do 31. 
prosinca 2014. godine. Grad Pazin partner je GDCK Pazin na navedenom projektu kojim je obuhvaćena 
51 osoba starije životne dobi. 

Provedeno je redefiniranje prava na uslugu pomoći u kući. GDCK Pazin je kao dosadašnji 
provoditelj Programa DB i PUK zatražilo, te 21. svibnja 2014. godine od Upravnog odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb Istarske županije dobilo Rješenje (licenciju) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje 
socijalne usluge pomoći u kući. Dana 26. svibnja 2014. godine s Ministarstvom socijalne politike i mladih 
GDCK sklopilo je Ugovor o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući za razdoblje od 1. svibnja do 31. 
prosinca 2014. godine.                                    

Centar za socijalnu skrb je za 57 korisnika izdao Rješenje za uslugu pomoći u kući. Za navedene 
korisnike  Ministarstvo će ovisno o njihovim ostvarenim prihodima, plaćati 100% odnosno 50%  cijene 
usluge. Na dvije sjednice koordinacije Gradonačelnika i načelnika Općina (11. ožujka i 8. svibnja), 
načelnici Općina upoznati su o novom načinu pružanja i financiranja usluga, te je dogovoreno zajedničko 
sufinanciranje navedenih usluga za razdoblje od 1. svibnja do 31. prosinca za korisnike koji imaju 
mirovine više od 1.500,00 kn. U tom je smislu pripremljen  Sporazum o (su)financiranju pružanja 
socijalnih usluga pomoći u kući između Grada Pazina,  Općina Pazinštine (uključujući Općinu Žminj) i 
Gradskim društvom Crvenog križa Pazin. Trenutno se pomoć u kući pruža za 124 korisnika na terenu. 
 Savjetovalište za brak i obitelj Pazin djeluje već jedanaestu godinu za redom i pruža savjetovanja 
za korisnike iz područja Grada Pazina, susjednih općina, kao i korisnicima iz drugim gradova i općina iz 
Istre (Žminj, Poreč, Umag i dr.). Dana 11. ožujka 2014. godine sklopljen je Sporazum o sufinanciranju 
Programa rada Savjetovališta za brak i obitelj Pazin između Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 
Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan za razdoblje od četiri godine. Tromjesečno su se 
sklapali Ugovori o djelu sa savjetnicama u Savjetovalištu. 

Društvo „Naša djeca“ Pazin je u razdoblju od 1. veljače do 15. lipnja 2014. godine provelo 
preventivni program „Rastimo zajedno“ kojim su bila obuhvaćena tri četvrta razreda Osnovne škole 
Vladimira Nazora Pazin, jedan četvrti razred Područne škole Trviž,  te tri šesta razreda  Osnovne škole 
Vladimira Nazora Pazin i jedan šesti razred Područne škole Trviž, odnosno oko 180 učenika. 



 8

U skladu s Planom za zdravlje Istarske županije i preporukom Upravnog odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb Istarske županije putem Programa socijalno-zdravstvenih potreba za 2014. godinu, 
financirani su preventivni mamografski pregledi žena  s prebivalištem na području Grada Pazina rođenih 
1968. godine. Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen je sa Poliklinika Jelovac iz Tinjana.   

Potpisano je 13 Ugovora o sufinanciranju godišnjih programa rada udruga, jedan Ugovor za 
ustanovu i tri Ugovora za projekte udruga. Praćen je rad udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstva. 

Dana 12. svibnja 2014. godine s Istarskom županijom i Zavodom za hitnu medicinu IŽ potpisan je 
Ugovor o sufinanciranju Hitne medicinske pomoći Pazin iznad standarda tijekom 2014. godine. 

Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih, u novom   mandatu, održalo je 
jednu sjednicu na kojoj su razmatrani programi i izvještaji iz područja djece i mladih. 

5. U području sporta – iz rada Zajednice sportskih udruga u čijem sastavu djeluje 35 udruga, 
izdvajamo: 

Tradicionalno, na početku godine održano je proglašenje najboljih sportaša Grada Pazina. 
U sportskoj dvorani Kolegija održana je zimska malonogometna liga na kojoj je nastupalo 16 

ekipa. Početkom mjeseca ožujka održana je redovna godišnja Skupština Zajednice sportskih udruga Grada 
Pazina, na kojoj je usvojeno Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog  plana za 2013. godinu, te 
je donijet Program rada i financijski plan za 2014. godinu.  

Na gradskom stadionu održan je 13. Olimpijski festival dječjih vrtića na kojem se u osam 
disciplina natjecalo 460 mališana iz Dječjeg vrtića Olga Ban i područnih vrtića.  

Povodom obilježavanja Dana Grada Pazina organiziran je bogati sportski program: utrka 
„Fameja“ povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, Memorijalni nogometni turnir veterana 
„Branko Legović Pićin“, karate turnir, 42. otvoreno prvenstvo ŠRD Pazinčice, Šahovski turnir i 
Međunarodni nogometni omladinski turnir Kvarnerska rivijera.  Već četvrtu godinu zaredom održavaju se 
sportske igre mladih, a drugi put je na gradskom Trgu Slobode održan  invent COCA COLA KUP  na 
kojem su nastupala djeca iz Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.  

Za članove sedam sportskih klubova pazinski gospodarstvenici sufinancirali su nabavku majica za 
404 sportaša.    

6. O radu udruga, građanskih inicijativa i mladih - sa udrugama su potpisani ugovori o 
sufinanciranju njihovog godišnjeg programa rada prema Programu javnih potreba za 2014. godinu, te 
potpisane pristupnice „Povelja o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva“. S radom je 
započeo Odbor za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva. 

Sa udrugama se surađivalo u provedbi njihovih programa i projekata, rješavala su se tekuća 
pitanja i problemi, dogovaralo oko uređenja i upravljanja prostorima koje udruge koriste u ulici 154. 
brigade Hrvatske vojske, te pratio njihov rad i korištenje proračunskih sredstava. 

Gradski savjet mladih je nakon konstituirajuće sjednice (22. svibnja) održao radnu sjednicu, dobili 
su e-mail adresu preko koje će uz ranije izrađenu Facebook stranicu komunicirati s mladima. 

7. Društveni Centar Veli Jože  - završen je projekt sufinanciran iz programa „Zajedno za bolje“ 
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. U prvoj polovici prošle godine provodila se prva faza 
projekta - adaptacija bivšeg vojnog objekta u novi Društveni centar koji je otvoren polovicom lipnja 2013. 
godine. Uređene prostorije namijenjene su za provođenje aktivnosti organizacija civilnog društva, ali i 
ostalih zainteresiranih subjekata – građana i institucija, te za smještaj korisnika organiziranih aktivnosti i 
studenata Veleučilišta. Regionalna mreža MRRAK održala je radionicu pisanja prijedloga projekata, a 
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva - edukaciju za pisanje potpora. Održan je 
Second hand sajam na području vojarne, prezentirani su natječaji ministarstava raspisanih po 
decentraliziranom modelu, održana je proslava praznika rada, Istarska lisica-natjecanje u radiogoniometriji 
u organizaciji Radiokluba,  Koordinacijski sastanak za pomoć poplavljenim područjima u Hrvatskoj, Srbiji 
te Bosni i Hercegovini, Međunarodni pjesnički festival More na dlanu i Trad IN Etno festival.  

U Centru je smještena Lokalna akcijska grupa Središnje Istre koja je pored redovnih aktivnosti, 
održala i edukaciju iz projekta "Iz srca Istre...za Vas", dok je Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre 
Pazin održala svoju izbornu skupštinu. Volonterski centar Istre održao je edukaciju za koordinatore 
volontiranja, dok je u organizaciji Stanice planinarskih vodiča Istre i Planinarskog društva Pazinka, nakon 
niza godina, održana prva planinarska škola u Pazinu.   

 
V. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA 

1. PROJEKTI U PROVEDBI: 
1.1. Društveni centar Veli Jože: Krajem 2013. godine Mjesni odbor Pazin je u suradnji s 

Uredom Grada uspješno prijavio projekt, a nakon toga i  sklopio ugovor sa Zakladom za poticanje 
partnerstva i razvoj civilnog društva Istra o sufinanciranju projekta Prvi dojam - projekta uređenja okoliša 
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društvenog centra. Zaklada je odobrila 7.000,00 kn,  a sredstava su utrošena za uređenje pristupne staze 
prema Centru, uređenje okoliša nasipavanjem šljunka i postavljene nove klupe i stol za druženja. Svi su 
radovi odrađeni volonterski u suradnji sa udrugama pa je tako od travnja do kraja lipnja održano pet 
volonterskih akcija u kojima je sudjelovalo ukupno 20 volontera. Projekt je uspješno  okončan 30. lipnja.   

Sredstvima odobrenima u sklopu projekta (Europski socijalni fond) u Društvenom centru 
postavljene su dvije točke za bežični pristup internetu. 

Također, radi se na poboljšanju uvjeta rada Društvenoga centra i dovršetku svih potrebnih zahvata 
kako bi se centar stavio u punu funkciju. U tu svrhu održano je nekoliko sastanaka te su prikupljena 
mišljenja i informativne ponude za uvođenje grijanja u prizemlje zgrade. Ovisno o financijskim 
sredstvima planira se završetak radova prije sezone grijanja. 

Prijavljen je i projekt izgradnje pristupne rampe za osobe s invaliditetom na natječaj Ministarstva 
branitelja za što je odobreno 50.000,00 kn (procijenjena vrijednost radova 78.000,00). Dovršetak gradnja 
očekuje se  u listopadu 2014. godine.  

1.2. Pazi(n) proračun je projekt kojemu je cilj izrada i testiranje modela za primjenu Kodeksa 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom izrade i usvajanja proračuna Grada Pazina, i prenošenje 
modela drugim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnoga društva. Grad Pazin provodi 
projekt u partnerstvu s udrugom Gong i Društvom Naša djeca, a sufinanciran je sredstvima Europskog 
socijalnog fonda na temelju  ugovora sklopljenog u studenom 2013. godine. 

U prvoj polovici 2014. godine realizirano je više sastanka s partnerima (u Zagrebu i u Pazinu) radi 
detaljnog planiranja tijeka provedbe projekta. Održane su četiri prezentacije projekta ključnim 
sudionicima  (pročelnicima, zamjenicima gradonačelnika, gradskim vijećnicima, predstavnicima vijeća 
mjesnih odbora, predstavnicima institucija…), te jedna javna medijska prezentacija. U istom razdoblju 
radilo se na tehničkim pripremama i promociji projekta te su tako kreirani promotivni film, promotivni 
blokovi te informativna brošura i plakati. Istovremeno, provodila se nabava opreme koja će biti u funkciji 
realizacije projekta, a financirana iz istoga fonda. U Društvenom centru održano je  nekoliko sastanaka i 
javnih rasprava u svrhu aktivnog uključivanja građana u proces donošenja Proračuna Grada Pazina. 

1.3. Ispirit fantasy park - Početkom godine intenzivno se radilo na ishodovanju suglasnosti 
Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) za projektiranje na prostorima bivšeg 
vojnog poligona na Lindaru koji je u državnom vlasništvu. Krajem veljače DUUDI je Gradu Pazinu izdao 
Suglasnost u postupku ishođenja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru na nekretninama u vlasništvu 
Republike Hrvatske, čime su stvoreni osnovni preduvjeti za izradu projektne dokumentacije. 

Nakon prijave projekta na natječaj Ministarstva turizma - Fonda za razvoj turizma u prošloj 
godini, Ministarstvo turizma odobrilo je iznos od 600.000,00 kn za sufinanciranje izrade projektne 
dokumentacije, te je u travnju ove godine potpisan  Ugovorom o sufinanciranju. 

Nakon sklapanja ugovora osnovana je radna skupina za rad na projektu koja na redovnim 
sastancima izrađuje hodogram aktivnosti, provodi i koordinira poslove na provedbi projekta. 

Krajem lipnja započet je postupak nabave za Razradu koncepta, programa i projektnog zadatka za 
izradu projektne dokumentacije.  

1.4. Istra_connect Projekt uspostave tri nove WiFi točke u Pazinu realiziran je krajem 2013. 
godine u sklopu partnerstva sa Istarskom županijom i IRTA-om na projektu Hot Spot Croatia. Početkom 
2014. godine realizirani su završni poslovi i izrađena izvješća o provedbi projekta.  
U partnerstvu sa Istarskom županijom Grad Pazin sudjelovat će i u 2014. godini u novom projektu 
uspostave novih besplatnih WiFi točaka u Pazinu i jačanja postojećih, u sklopu novog kruga natječaja Hot 
Spot Croatia kojeg sufinancira Ministarstvo turizma. 

1.5. Šetnica Pazinska jama - Projekt uređenja/sanacije šetnice prijavljen je na natječaj 
Ministarstva turizma koje je odobrilo iznos od 30.000,00 kn. U suradnji sa Muzejom Grada Pazina 
proveden je postupak nabave, te su započeti radovi na uređenju. 

 
2. PRIJAVE PROJEKATA NA NATJEČAJE 
2.1.  Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Istarske županije 
Na natječaj Hrvatske turističke zajednice za prijavu događaja/manifestacija prijavljeni su projekti: 

Dani Julesa Vernea, Pazin Gastro i Rim. Projekti nisu prihvaćeni za sufinanciranje. 
Na natječaj Hrvatske turističke zajednice namijenjenog turistički nerazvijenim krajevima Grad 

Pazin je prijavio projekte uređenja Sobe Julesa Vernea u Pazinskom kaštelu, projekt uređenja poučno-
pješačke staze/šetnice Pazinska Jama i projekt uvođenja grijanja u Društveni Centar Veli Jože. 
Sufinanciranje  u iznosu od 30.000,00 kn odobreno je za projekt uređenja/sanacije šetnice Pazinska Jama. 

Na natječaj turističke zajednice Istarske županije za prijavu manifestacija prijavljen je projekt 
Dani Julesa Vernea koji nije prihvaćen za financiranje. 
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2.2. Europska komisija 
Na javni poziv Europske komisije – predstavništvo u Hrvatskoj za prijavu uspostave Europe direct 

centra prijavljen je projekt čiji je cilj otvaranje „Sve na jednom mjestu“ informativnog centra o Europskoj 
uniji u prostorijama Društvenog centra Veli Jože. Iako su rezultati natječaja najavljeni za travanj još uvijek 
nisu objavljeni. 

3. PRIPREME ZA KORIŠTENJE FONDOVA RAZDOBLJE 2014. - 2020. GODINE 
Radi što bolje pripreme za iskorištavanje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) 

djelatnica zadužena za EU fondove sudjelovala je na brojnim prezentacijama i javnim raspravama o 
Operativnim programima (osobito Operativnom planu za regionalni razvoj i Operativnom planu za ruralni 
razvoj), i u radu sa konzultantima (individualnim), te prisustvovala edukacijama iz područja upoznavanja 
sa Fondovima za sljedeće financijsko razdoblje (2014.-2020.). Kao članica radne skupine za EU fondove 
pri Udruzi gradova RH sudjelovala je u javnim konzultacijama pri izradi operativnih programa. 

U suradnji s ostalim Upravnim odjelima radi na pripremi liste prioritetnih projekata za Grad Pazin. 
 

VI. MJESNA SAMOUPRAVA 
Izbori za imenovanje novog predsjednika za Vijeće Mjesnog odbora Stari Pazin održani su dana 3. 

lipnja 2014. godine.  Za novog predsjednika izabran je Željko Matić.  
Sufinancirani su programi i manifestacije mjesnih odbora od kojih izdvajamo: za program 

maškara (MO Kršikla, Stari Pazin, Beram), za proslavu 1. svibnja (Pazin, Heki, Beram, Kašćerga), 
obilježavanje blagdana Sv. Križ u Butonigi (MO Kršikla). 

Mjesni odbora Pazin je uspješno proveo projekt Prvi dojam- uređenja okoliša Društvenog centra.  
Pored navedenog, predstavnici mjesnih odbora su učestvovali na sastancima u vezi provedbe  

projekta Pazi(n) proračun, a zajedno s djelatnicima Grada Pazina sudjelovali su u pripremama za provedbu 
izbora za članove Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske, i drugo. Gradonačelnik i djelatnici 
gradske uprave održali su više pojedinačnih razgovora sa predstavnicima Vijeća Mjesnih odbora. Suradnja 
s  mjesnim odborima je dobra, a za komunalne i druge akcije imali smo njihovu  potporu.  
 

VII. AKTIVNOSTI  ZAMJENICE  I  ZAMJENIKA  GRADONAČELNIKA 
1. Mirjana Galant, zamjenica Gradonačelnika je: pripremila i održala prezentaciju radnog naziva 

„Gospodarenje otpadom“, o zbrinjavanju mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i o odvodnji, na 
radnom sastanku sa županom i njegovim suradnicima, te na koordinaciji župana i gradonačelnika Istarskih 
gradova. Održala je uvodne i pozdravne govore, te uputila zahvale i čestitke na organizaciji (Redovna 
skupština Zajednice društava Josip Broz Tito Istarske županije, Godišnja Izvještajna skupština Sindikata 
umirovljenika Hrvatske, Sjednica Izborne skupštine Katedre Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin, 
manifestacija Društva tjelesnih invalida Pazina „Druženje s pjesnicima“); prisustvovala kulturnim, 
sportskim i drugim događanjima (predavanje „Naš potok“, proglašenje sportaša godine Grada Pazina, 
prijem povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, Dan općine Raša, svečana sjednica Gradskog vijeća 
Poreča, prezentacija projekta Pazi(n) proračun, prezentacija rada Gradonačelnika, otvorenje 13. Dječje 
olimpijade, prezentacija reorganizacije pravosudnog sustava u RH, Susret kazališnih amaterskih grupa 
Istre-SKAGI, svečano predstavljanje izdanja Državnog arhiva u Pazinu, 22. smotra narodne glazbe i plesa 
središnje, sjeverne i zapadne Istre, protokol boravka delegacija Inđije, Jablanice, Leskovca i Gevgelije 
povodom Dana Grada), te drugim protokolarnim aktivnostima prema programu Gradonačelnika.  

Zamjenica Gradonačelnika sudjelovala je u radu sjednica Gradskog vijeća i u radu 
Gradonačelnikova kolegija. U stalnom je kontaktu s građanima koji joj se obraćaju osobno, telefonom ili 
putem e-maila u vezi različitih inicijativa i pitanja.  

2. Veljko Brajković, zamjenik Gradonačelnika je u svojstvu načelnika Stožera zaštite i spašavanja, 
stručnog, operativnog i koordinativnog tijela koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i 
spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, 
katastrofe i velike nesreće surađivao s javnom Vatrogasnom postrojbom Pazin radi provođenja mjera 
zaštite od požara i izvještaja o intervencijama na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine. 
 Sudjelovao je u izradi Izvještaja o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2013. 
godinu i izradi Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 
2014. godinu koje dokumente je prihvatilo Vijeće.   

Zamjenik Gradonačelnika je sudjelovao na više protokolarnih prijema, povodom obilježavanja 
Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, svečanosti u prigodi obilježavanja 20. obljetnice utemeljenja 
Pazinskog kolegija – klasične gimnazije, svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga,  u delegaciji 
domaćina Grad Pazina za boravka delegacija iz općina Gevgelije, Jablanice, Inđije i Leskovca, te na 
sjednicama Gradonačelnikova kolegija.  
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VIII.  GRADSKA  UPRAVA  I  SLUŽBA  ZA  UNUTARNJU  REVIZIJU  

1. Djelatnici upravnih tijela, Ureda i Službe, svaki u okviru svog djelokruga, provodili su 
programe Gradonačelnika, Vijeća i upravnog tijela. Aktivnost i rad upravnih tijela prikazani su kroz 
direktan odnosno indirektan rad Gradonačelnika, pa se u ovom Izvještaja daju samo naznake o drugim 
obavljenim poslovima:  

1.1. Mjere poticanja gospodarstva nastavljene su i u 2014. godini. Gradonačelnik je u veljači ove 
godine donio Programa mjera za poticanje poduzetništva za 2014. godinu, koji predstavlja skup različitih 
mjera i aktivnosti za povećanje gospodarske aktivnosti i jačanje konkurentnosti malog gospodarstva kao 
pokretača gospodarskog razvoja. Sustavnom podrškom subjektima malog gospodarstva nastoji se 
pridonijeti njihovom daljnjem jačanju i nastavku pozitivnog trenda u njihovom poslovanju. Na temelju 
Programa mjera, 20. veljače objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za 
poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2014. godini. 

Osim bespovratnih potpora koje se dodjeljuju s ciljem smanjenja početnih financijskih izdataka 
poduzetnika kod pokretanja poslovanja, jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje 
praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poticanje na korištenje sredstava iz EU 
fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, razvoj 
poduzetničke infrastrukture i podizanje razine poduzetničke kulture, poduzetnicima su dostupni financijski 
instrumenti kao što su krediti poslovnih banaka sa subvencioniranom kamatom i dodjela kredita temeljem 
programa Ministarstva gospodarstva - Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u 
prerađivačkoj industriji.  

Korisnici mjera po Javnom pozivu mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o 
poticanju razvoja malog gospodarstva koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Pazina 
izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Pazin osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. 
Prednost u dobivanju potpora imaju poduzetnici u proizvodno-prerađivačkim djelatnostima s ciljem 
jačanja proizvodnih kapaciteta i povećanja konkurentnosti malog gospodarstva  na svjetskom tržištu. 

U prvom polugodištu ove godine  od pet zaprimljenih zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja  
dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada namijenjenih za 
poljoprivrednu ili prerađivačku djelatnost  odobrena su četiri zahtjeva u ukupnoj vrijednosti 70.037,91 kn.  

1.2. Nakon što je Grad Pazin prenio društvu Usluga d.o.o. Pazin investiciju za izgradnju i prodaju 
stanova po programu POS-a Grada Pazina, društvo Usluga d.o.o. raspisalo je natječaj za gradnju stambeno 
poslovne zgrade sa 13 stambenih i četiri poslovne jedinice. Izgradnja objekta povjerena je društvu 
MIPCRO iz Ivanca, a dovršetak radova očekuje se u ljeto 2015. godine.   

1.3. Usluga d.o.o. Pazin, Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 
Šumi i Tinjan potpisali su (12.05.2014.) Dodatak osnovnog Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u financiranju usluga izrade projektno – tehničke 
dokumentacije potrebne za građenje pretovarne stanice „Jelenčići V“. 

Ishođena je Lokacijska dozvola za izgradnju pristupne ceste sa javnom rasvjetom, NN električnim 
vodom, DTK instalacijom i vodovodnim priključkom za odlagalište „Jelenčići V“ i izdano Rješenje o 
Izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: sanacija odlagališta otpada „Jelenčići V“. 

Grad Pazin prijavio se na Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalne opreme (kanti za 
selekcionirano sakupljanje otpada), prema Programu raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2014. godini 
– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost– Poticanje izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada. 
Grad Pazin i „Usluga“ d.o.o. Pazin sklopili su Ugovor o prijenosu poslova i sredstava kapitalne pomoći za 
nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada. 

Pokrenut je pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada (Ruhci i Stari Pazin), a domaćinstvima su 
podijeljeni setovi kanti za odvojeno prikupljanje otpada. Postavljeno je 10 novih „zelenih otoka“. U cilju 
boljeg informiranja građanima  su podijeljeni plakati i brošure o odvojenom prikupljanju otpada. 

Potpisano je pismo namjere s udrugom „Moj otok“ za provođenje akcije/kampanje „Srce Istre bez 
azbesta“–edukacija stanovništva o potrebi uklanjanja azbestnih krovova i fasada te pružanje povoljnijih 
mogućnosti za nabave građevinskog materijala i deponiranja azbesta. 

Provedena je akcija čišćenja divljih odlagališta „Zelena čistka“. Sanirano je divlje odlagalište na 
lokaciji boksitne jame kod Škrapi i postavljene su tabele sa istaknutom zabranom odlaganja otpada. 
Ishođena je suglasnost od Istarske županije za korištenje web GIS aplikacije za pristup bazi podataka o 
ilegalnim odlagalištima otpada na području Istarske županije izrađenoj u sklopu projekta DIVA, 
sufinanciranog iz IPA GBGN 2007. – 2013. programa. 
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Grad Pazin i Veterinarska ambulanta Pula d.o.o. sklopili su Ugovor o obavljanju veterinarsko 
higijeničarskih poslova na području Grada Pazina za 2014. godinu i Ugovor o povjeravanju poslova 
neškodljivog sabiranja nusproizvoda životinjskog podrijetla na području Grada Pazina za 2014. godinu.  

Obvezatnu preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju provodit Eko servis „MATIĆ“.  
Zbog pojave onečišćenja vode za kupanje na Pazinskom potoku obavljeno je nekoliko  

uzorkovanje vode od ZZJZ IŽ. 
Grad Pazin i udruga HappyEnd sklopili su Ugovor o sufinanciranju godišnjeg programa rada 

udruge HappyEnd za sve napuštene i ranjene životinje za 2014. godinu. 
U suradnji s Radnim timom za uređenje Pazinčice, Javna ustanova Natura Histrica  radi na izradi  

Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice.    
U području zaštite okoliša donijeti su slijedeći akti: Program gradnje građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom za 2014. godinu, Projekt Krajobraznog uređenja šetnice Lakota, Izvješće o 
provođenju i realizaciji Programa mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u 2013. godini i mjera 
nadzora nad kvalitetom pitke vode u javnim cisternama i kaptažama, Program mjera za sprečavanje i 
suzbijanje zaraznih bolesti u 2014. godini, Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. 
godinu, Zaključak o odobravanju sredstava naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za 
pitku vodu (za Školsko-gradsku sportsku dvoranu), nacrt Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada 
Pazina.  

Građani su putem oglasnih ploča mjesnih odbora i Web stranice Grada obaviješteni o obvezi 
uklanjanja i uništavanja ambrozije.  

U suradnji sa Hrvatskim vodama izvršeni su terenski obilasci vezano za upite građana za 
čišćenjem vodotoka na tri lokacije na području Grada Pazina. 

1.4.  Poslovi prostornog planiranja i uređenja obuhvaćali su  uređenje i gospodarenje prostorom 
kroz urbanističko planiranje. 
 Vijeće je na sjednici u lipnju donijelo Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana grada Pazina i Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela 
poslovne namjene „Ciburi II“. Za oba Plana je dovršen postupak bagatelne nabave i izabran izrađivač.     

U srpnju ove godine donijete su II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pazina.   
Za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada zaprimljeno je 1076 zahtjeva. Prema izvješću o 

legalizaciji koje se nalazi na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
(legalizacija.mgiup.hr) Grad Pazin je sedmi po redu u RH i treći u Istarskoj županiji sa 368 riješenih 
zahtjeva, odnosno 34,62% od ukupnog broja zaprimljenih. 

Prema planu rješavanja zahtjeva za legalizaciju od rujna 2013.  do srpnja 2014. godine planirano 
je rješavanje 359 zahtjeva, a riješeno je 275 zahtjeva (76,60%). U razdoblju  siječanj - lipanj 2014. godine  
od planiranih 207  riješeno je 158 zahtjeva (76,33%). 

2. Program energetske učinkovitosti 
2.1. Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe programa korištenja 

obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) na 
području Grada Pazina  

Provedena su tri natječaja, zaprimljeno je 73 prijava, a odabran  66 korisnik sredstava (fizičkih 
osoba) od kojih je  57 predalo zahtjev za povrat sredstava.  Nakon izvršenih kontrola ugrađenih sustava 
koji koriste obnovljive izvore energije (OIE) u  57 kućanstava i Zaključka Gradonačelnika, korisnicima 
prvog i drugog kruga isplaćen  je udio koji sufinancira Grad Pazin, dok će korisnicima trećeg kruga isplata  
biti izvršena krajem rujna. U sveukupnom iznosu od 745.546,14 kn  udio Grada je 148.953,67  kn, a 
Fonda 596.592,41 kn. 

2.2. Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe projekta „Povećanje 
energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pazina“ 

Na raspisan  Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe projekta 
„Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pazina“ zaprimljene su 73 
prijave. Nakon provjere i kontrole prijava donijeta je Odluka o odabiru 41 korisnika sredstava, a zahtjev za 
povrat sredstava podnijelo je 39 korisnika. Na temelju obavljenih kontrola i Zaključka Gradonačelnika 
izvršena je uplata udjela Grada u iznosu od 183.366,00 kn, a nakon toga i uplata udjela Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 733.464,08 kn .odnosno sveukupno  916.830,08 kn. 

2.3. Projekt održive gradnje „Izgradnja Školsko – gradske sportske dvorane u Pazinu“  
Na Natječaju za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi 

sufinanciranja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Gradu je odobreno sufinanciranje izgradnje 
Školsko-gradske sportske dvorane u dijelu koji se odnosi na povećanje energetske učinkovitosti objekta u 
cijelosti, u iznosu od cca.  2.  mil. kuna. 
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2.4. „Rekonstrukcija Javne rasvjete na području Grada Pazina“ 
Grad Pazin je u 2013. godini ostvario pravo na sufinanciranje projekta energetski učinkovite i 

ekološke javne rasvjete za projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete na području grada Pazina (Dubravica, 
Centar, Dršćevka, Štranjga i Novo Naselje) u  iznosu od 34,77% u odnosu na ukupno uložena sredstva, 
odnosno u maksimalnom iznosu do 1.400.000,00 kn. 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je da se navedeni projekt realizira po 
modelu javno–privatnog partnerstva, nakon čega je  Grad Pazin započeo s pripremom dokumentacije za 
provedbu postupka za odabir pružatelja energetske usluge. 

2.5. Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja 
zgrada. 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sufinanciranje energetskog pregleda i 
izrade izvješća o provedenom energetskom pregledu sustava Javne rasvjete na području Grada Pazina. 

Nakon obavljenog energetskog pregleda,  izvještaj je dostavljen Fondu zbog sklapanja ugovora na 
temelju kojeg će Grad predati zahtjev za povrat utrošenih sredstava. 

2.6. Izrada Energetske bilance Grada Pazina i Akcijskog plana energetski održivog razvitka 
Grada Pazina (Sustainable Energy Action Plan - SEAP) 

Grad Pazin je kao potpisnik „Sporazuma Gradonačelnika – Covenant of Mayors“ preuzeo obvezu 
izrade Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Pazina - SEAP-a, koji se izrađuje na temelju 
prethodno izrađene Energetske bilance Grada Pazina. 

Na temelju dostavljenih ponuda odabran je konzultant za izradu energetske bilance i SEAP-a 
Grada Pazina. 

Akcijski plan energetski održivog razvitka predstavlja temeljni dokument koji na bazi prikupljenih 
podataka identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske 
učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem 
emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine. 

Izrađena je energetska bilanca i Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pazina - SEAP 
koji je u svibnju donesen na sjednici Vijeća. Traženi podaci iz energetske bilance i SEAP-a uneseni su na 
mrežne stranice Covenant of Mayors kao i SEAP dokument u cijelosti. 

Prilikom izrade SEAP-a, a za potrebe izrade i provedbe mjera i aktivnosti u Gradu Pazinu 
osnovana je i  imenovana radna grupa, energetski savjet i koordinator. 

3. Javna nabava provodila se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Pravilnikom o provedbi 
postupaka nabave bagatelne vrijednosti i Planom nabave za 2014. godinu. U pripremi su I. izmjene Plana 
nabave za 2014. godinu. 

Prema evidenciji nabava u 2014. godini, u prvom polugodištu ove godine planirano je oko 60 
postupaka nabave, od čega oko 10 prema Zakonu o javnoj nabavi, te 50 bagatelnih nabava prema 
Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti. 
 Postupci javnih nabava započeti i okončani u prvom polugodištu 2014. godine:  
 - Usluge stručnog nadzora izgradnje Školsko-gradske sportske dvorane - I Dodatak 
 - Nabava sportske opreme za Školsko-gradsku sportsku dvoranu 
 - Izmjene i dopune PPUGP - I Dodatak 
 - Dodatak broj 2. Ugovora o izvođenju radova na Školsko-gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu 
(FTA)- čl.105.st.6.t.2 ZJN  
 - Dodatni radovi na izgradnji Školsko-gradske sportske dvorane u Pazinu - III Dodatak, 
 - Dodatak broj 4. Ugovora o izvođenju radova na Školsko-gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu 
(FTA) - čl.105.st.6.t.2 ZJN  i 
 - Dodatne usluge dugoročnog kredita  - Dodatak I - Odluka o poništenju. 
 U Elektroničkom oglasniku javne nabave, dana 28. ožujka 2014. godine objavljeno je Statističko 
izvješće o provedenim postupcima javnih nabava, te podatak o ukupnom iznosu bagatelne nabave (roba, 
radova i usluga) u 2013. godini. 
 Ukupno je započeto i okončano do kraja izvještajnog razdoblja - 21 postupak bagatelne nabave.  

4. Gospodarenje imovinom provodilo se prema pozitivnim propisima uz prethodnu suglasnost 
Vijeća ili Gradonačelnika.  
 Za potrebe pribavljanja suglasnosti Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom Republike 
Hrvatske prikupljena je i dostavljena Uredu potrebna dokumentacija, temeljem koje je i dobivena 
suglasnost za projekt Inspirit Fantasy park na lokaciji bivšeg vojnog poligona Lindar. 
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Nakon provedenog  javnog  natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta - 23 parcele na području 
K.O. Pazin i K.O. Lindar, sklopljeno je 11 ugovora za zakup 19 parcela, dok su po provedenom  natječaju 
za prodaju nekretnina sklopljena tri kupoprodajna ugovora. 

Za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture sklopljena su tri ugovora o ustanovljenju prava 
služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina (korisnici: Istarski vodovod, IVS, HEP). 

Grad Pazin kupio je od Rimokatoličke župne crkve Sv. Nikole u Pazinu zemljište na kojem je 
izgrađen kružni tok „Štranjga“. 

Općinskom sudu u Pazinu je predan prijedlog za osnivanje 28 katastarskih čestica na području 
K.O. Pazin, Zarečje i Tinjan koje nisu upisane u zemljišne knjige, a vode se u katastarskom operatu. 

Agenciji za poljoprivredno zemljište dostavljena su tri zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom 
za raspisivanje javnog poziva za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Pazina (površine cca 22 ha). 

Pokrenut je postupak prodaje poslovnih prostora – garaža  za što je  zaprimljeno i obrađeno više 
zahtjeva, izrađene su procjene tržišne vrijednosti garaža, obaviješteni su podnositelji zahtjeva.   

5. U poslovima zaštite i spašavanja Gradonačelnik je Vijeću na razmatranje i donošenje dostavio 
Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina u 2013. godini, Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu i Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne 
vatrogasne postrojbe u 2013. godini. 

Povodom obilježavanja 1. ožujka - Dana civilne zaštite Gradonačelnik je primio predstavnike 
subjekata sustava zaštite i spašavanja. 

U skladu sa Planom osposobljavanja postrojbi CZ Grada Pazina, dana 15. ožujka 2014. godine 
Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin, u suradnji sa pripadnicima Državne intervencijske postrojbe 
CZ RH – odjel Rijeka, proveo je osposobljavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Pazina.  

U cilju podizanja efikasnosti funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja u travnju je održano 
osposobljavanje stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništava civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništava 
Grada Pazina i susjednih Općina, a nositelj edukacije bio je Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin. 

Održana je i zajednička sjednica Stožera zaštite i spašavanja Grada i susjednih Općina na temu 
„Priprema ljetne protupožarne sezone u 2014. godini“.  

6. Ministarstvu financija dostavljen je Godišnji izvještaj o sustavu Financijskog upravljanja i 
kontrola za Grad Pazin za 2013. godinu, Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola za 
2014. godinu i Izjava  o fiskalnog odgovornosti za 2013. godinu sa popunjenim Upitnikom o fiskalnoj 
odgovornosti u skladu s Uredbom i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. 

7. Služba za unutarnju reviziju je početkom 2014. godine Ministarstvu financija dostavila 
ažurirani Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2014. do 2016. godine, Godišnji plan unutarnje 
revizije za 2014. godinu i Izvješće o aktivnostima Službe za unutarnju revizije u 2013. godini. Kod 
ispunjavanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu, Služba je izradila Mišljenje unutarnjih 
revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u 2013. godini. 

Služba je u proteklom razdoblju surađivala sa upravnim tijelima Grada u izradi općih akata, 
poslovima proračunskog računovodstva, poslovima zaštite i spašavanja,  te drugim poslovima.  

Služba je surađivala sa Državnim uredom za reviziju u toku obavljanja redovne financijske 
revizije Grada Pazina za 2013. godinu, te Revizije učinkovitosti osnivanja, ulaganja u opremanje i razvoj 
poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pripremajući cjelokupnu 
potrebnu dokumentaciju, izvješća, evidencije i druge informacije potrebne za obavljanje revizije. 

3.  Organizacija gradskih manifestacija: 
Praznik rada - četvrtu godinu uzastopce u suradnji sa udrugom Indians MC Croatia  uspješno je 

organizirana manifestacija proslave praznika rada. Proslava je  započela tradicionalnom ranojutarnjom 
budnicom Limene glazbe Pazin, a nastavila se piknikom za građane na livadama bivše vojarne.  Uz 
zabavni program, volonterke Društva Naša djeca Pazin organizirale su radionice i igre za djecu, dok je u 
jutarnjim satima košarkaški klub Ghia staff organizirao košarkaški turnir za djecu.   

Za obilježavanje Dana Grada udrugama, institucijama i sportskim klubovima upućen je poziv za 
iskaz interesa za suradnju. Rezultat suradnje je program koji sadrži 18 kulturnih i 10 sportskih programa, a 
koji su se u Pazinu odvijali od 9. svibnja do 14. lipnja. Radi informiranja građana izrađen je letak Pazin na 
dlanu s opisom svih programa, te plakat s programom Dana Grada.  

Dani Julesa Vernea održani su ove godine nešto ranije – od 3. do 7. lipnja (s ciljem povezivanja 
ove manifestaciju sa obilježavanjem Dana Grada Pazina) i obuhvaćali su veći broj kulturnih i zabavnih 
programa, sa glavnom manifestacijom održanom 7. lipnja u popodnevnim satima. 
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Od ožujka do kraja svibnja, u suradnji sa LAG-om Središnja Istra i Turističkom zajednicom 
središnje Istre radilo se na izradi programa i troškovnika manifestacije, te su realizirani sastanci i suradnja 
sa partnerima i suorganizatorima, sa gostima i njihovim programima, izvođačima i sl… Organizacija 
manifestacije uključivala je i koordinaciju različitih programa u području oko Kaštela, zatim angažman i 
koordinaciju izlagača na štandovima, ugostiteljskih obrta koji su se uključili u program, brigu o logističkoj 
potpori i nabavci opreme (zatvaranje prometa, prijava manifestacije, nabavka i postavljanje štandova, 
pozornice, razglasa i rasvjete); marketing (rad na pripremi plakata, radio reklamama, gostovanje u 
medijima, organizacija i sudjelovanje na press konferencijama, priprema i slanje izjava za medije). 

4. Čelnici gradskih upravnih tijela sudjelovali su u radu Gradonačelnikova kolegija, Vijeća i 
sjednica radnih tijela gdje su iznosili prijedloge općih akata i mišljenja iz rada upravnih tijela kojima 
rukovode. Briga o kvaliteti i efikasnosti rada, o unapređivanju rada gradske uprave, te o drugim pitanjima 
bitnim za ažurno postupanje po zahtjevima stranaka bila je svakodnevna. Brinulo se o uvjetima rada, o 
poštivanju radnih obveza, a djelatnicima je omogućeno stručno osposobljavanje i usavršavanje. Posebno 
se vodila briga o racionalizaciji i štednji. 

Primjenom Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi  kojim je propisana obveze ocjenjivanja djelatnika svake godine za prethodnu kalendarsku 
godinu i Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u tijelima gradske upravne kojim su utvrđeni 
kriteriji, te način provođenja ocjenjivanja pročelnici upravnih tijela proveli su tijekom ožujka mjeseca 
postupak ocjenjivanja službenika i namještenika i donijeli rješenja. Pročelnike je ocijenio Gradonačelnik.   

 
IX. JAVNOST RADA 

Rad Gradonačelnika i gradske uprave javan je i transparentan. O aktivnosti gradske uprave, 
Gradonačelnika i o radu Vijeća građani su informirani putem medija, mjesečnih konferencija, službenog 
portala Grada, intervjua i oglasnih ploča, objavom akata u službenom glasilu i javnom prezentacijom o 
godišnjem radu gradskih tijela koja je u svibnju održana drugu godinu za redom (prva je održana krajem 
travnja 2013.), a sve u cilju animiranja i uključivanja građana u procese donošenja odluka. Građani su  
tako  na neposredan način  informirani o radu gradskih tijela, problemima i ciljevima u daljnjem razvoju 
Grada odnosno podizanje kvalitete svakodnevnog života građana u područjima uređenja naselja i 
stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, komunalne djelatnosti, brige o djeci, socijalne skrbi, 
primarne zdravstvene zaštite, odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i sporta, zaštite 
potrošača, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite i dr., naravno u granicama 
proračunskih mogućnosti. Na postavljena pitanja građani su dobili odgovore i pojašnjenja.  

Grad Pazin, je među sedam najotvorenijih gradova i županija u Hrvatskoj sa šest objavljenih 
dokumenata proračuna od maksimalno sedam. 

 U cilju jačanja javnosti rada, Grad Pazin i Društvo Naša djeca sudjeluju u pilot projektu Pazi(n), 
proračun kojeg provodi GONG  u suradnji s Institutom za javne financije i Udrugom gradova. Polovicom 
lipnja predstavljen je projekt i upućen poziv građanima s područja svih 12 mjesnih odbora Grada Pazina 
da prijave željene komunalne intervencije za koje smatraju da trebaju ući u Proračun za 2015. godinu. Do 
kraja kolovoza zaprimljeno je 90-ak različitih prijava. U rujnu mjesecu održat će se  javne rasprave po 
mjesnim odborima, a u listopadu četiri fokusirane sektorske rasprave (socijalna skrb i zdravstvo; kultura i 
turizam; ekonomija, poduzetništvo i turizam; obrazovanje i sport) kojima je cilj prikupiti mišljenja 
zainteresirane i stručne javnosti po pojedinim sektorima, te formulirati preporuke. 

Informacije koje posjeduje, nadzire ili njima raspolaže Grad Pazin bile su dostupne 
zainteresiranim korisnicima ne samo po pojedinačnim zahtjevima ovlaštenika, nego i ažurnim 
objavljivanjem informacija o radu tijela s javnim ovlastima sukladno Zakonu o pravu na pristup 
informacijama U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je osam zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 
informacijama. Svi zahtjevi rješavani su u rokovima i svi su usvojeni, a jedan je ustupljen drugom 
obvezniku postupanja sukladno Zakonu.  Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama u 2013. 
godini dostavljen je Povjerenici za informiranje Republike Hrvatske. Izvještaji su objavljeni na stranicama 
Grada Pazina www.pazin.hr.     
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