
MO STARI PAZIN



MALE KOMUNALNE AKCIJE



PRIJEDLOG: 
NEPREGLEDAN IZLAZ IZ ULICE STAROPAZINSKI PUT NA 
D64 (PROMETNI ELABORAT I PRIJEDLOG RJEŠENJA) 

PROCJENA:

• Izrada prometnog elaborata - 5.000,00 kn 



PRIJEDLOG: 
SARČIJA – JAVNA RASVJETA - 4 RASVJETNA TIJELA 
NA PRETHODNO POSTAVLJENE STUPOVE. 

PROCJENA: 20.000,00 KN



PRIJEDLOG: 
AUTOBUSNA STAJALIŠTA – NAPRAVITI PROŠIRENJE 
I UREDITI PLATO (D64 KOD FAKINA) 

PROCJENA:

• Predlaže se zamjena autobusne nadstrešnice (dobava nove) te 

izrada novog betonskog postolja, uključujući i plato ispred 

nadstrešnice 

• UKUPNO: 30.000,00 kn 



PRIJEDLOG: 
AUTOBUSNO STAJALIŠTE KOD D64 KOD FAKINA –
POSTAVITI PJEŠAČKI PRIJELAZ 

PROCJENA:

• Potrebno je naručiti prometni elaborat kako bi se utvrdila potreba za 

traženim pješačkim prijelazom; Radovi se izvode / ne izvode shodno 

zaključku prometnog elaborata; prometni elaborat, horizontalna i 

vertikalna signalizacija.

• UKUPNO: 13.200,00 kn 



PRIJEDLOG: 

▪ Uređenje ulice Josipa Voltića

- uređenje parking mjesta (na nekom drugom mjestu) ili postavljanje 

ivičnjaka 

LOKACIJA: 

▪ Ulica Josipa Voltića 9-23

- između brojeva 9-15, gornji niz, nema ivičnjaka i nepropisno parkiranje

- između brojeva 17-23, donji niz, ima ivičnjak i uređenu zelenu površinu



ODGOVOR:

▪ Nabava i postavljanje ivičnjaka u dužini od cca 70 m 

▪ UKUPNO: 14.000,00 kn



PRIJEDLOG: 

▪ Postavljanje 2 rasvjetna tijela 

LOKACIJA: 

▪ Kastavska ulica, od k.br. 1 do 1/2 (mlin Setum, bivše selo Juraleti), 

duljina cca 70 m

ODGOVOR:

▪ UKUPNO: 40.000,00 kn



PRIJEDLOG: 

▪ Postavljanje 2 rasvjetna tijela, temelji i kablovi postavljeni

LOKACIJA:  

▪ Ulica Mate Balote k.br. 12 i 14

ODGOVOR:

UKUPNO: 20.000,00 kn



OSTALI PRIJEDLOZI



PRIJEDLOG:

▪ Riješiti oborinsku odvodnju (proširiti kanal za 

otpadne vode i napraviti mali potporni zidić koji će 

spriječiti slijevanje vode)

LOKACIJA: Malonogometno (rukometno) 

igralište Dolac

ODGOVOR: 

▪ Procjena se odnosi na rješavanje oborinske 

odvodnje 

▪ Procjena 50.000,00 kn

▪ Zidić oko igrališta nije siguran i ne rješava navedeni 

problem te nije procijenjen.



• ZAHTJEV: postaviti javnu 

rasvjetu

• Lokacija: Bertoši

• ODGOVOR: oko 60.000,00 kn 

(4 do 5 rasvjetnih tijela + 

uklopno mjerno mjesto)



ZAHTJEV

• Nogometno igralište / dječje igralište

LOKACIJA

• Staropazinsko polje

ODGOVOR

Nema pogodne lokacije u vlasništvu Grada Pazina, potreban je otkup 

zemljišta (vrijednost cca 50.000,00 kn).

NOGOMETNO IGRALIŠTE

• Procjena za asfaltno nogometno igralište dim 22 x 42 m

=  250.000,00 kn (bez rasvjete, ograde…)

DJEČJE IGRALIŠTE

• Primjer: oprema (1 kombinirana sprava, klupica, uređena podloga) 

= 30.000,00 kn

• Pravilnik o jednostavnim građevinama – potreban glavni projekt, geodetski 

elaborat i stručni nadzor – dodatnih 25.000,00 kn – 30.000,00 kn



PRIJEDLOG: 
STAROPAZINSKI PUT – ASFALTIRANJE, VELIKA 
KOSINA 

PROCJENA:

• 95 m dužine, 3 m širine, iskop podloga, asfaltiranje

• UKUPNO:  75.000,00 kn 



PRIJEDLOG: 
ULICA NIKOLE ŽICA – ASFALTIRANJE (POTPORNI 
ZID, ZEMLJA SE URUŠAVA) 

PROCJENA:

• potporni zid, iskop, priprema, asfaltiranje 

• UKUPNO:  240.000,00 kn 



PRIJEDLOG: 
CESTA KAŽEL-ŠUŠKALI U LOŠEM STANJU, 
PROPADA 

PROCJENA:

• krpanje asfalta 

• UKUPNO – 100.000,00 kn



PRIJEDLOG: 
FAKINI/JUREŠI – JAVNA RASVJETA 

PROCJENA:

• novo OMM, iskopi, materijal, montaža 

• UKUPNO: 90.000,00 kn 



ZAHTJEV

• Javna rasvjeta (3-4 rasvjetna tijela, postoje već 3-4 

betonska stupa električne mreže) 

LOKACIJA

• Kuhari, na cesti Pazin-Bertoši-Hrestenica, u naselju 

Kuhari, od lokvice u lijevom oštrom zavoju kod kućnog 

broja 9f, do zadnje kuće prema raskrsnici za Bertoše 

ODGOVOR

• Predviđa se postavljanje 4 RT tijela u LED izvedbi i 

uklopno mjerno mjesto kod  TS, 1 rasvjetno tijelo                                          

moguće je postaviti na betonski stup,                                             

za preostala 3 treba planirati iskop i polaganje                           

podzemnih napojnih vodova. 

= 80.000,00 kn



ZAHTJEV

• Postavljanje javne rasvjete 

LOKACIJA 

• Ulica Nikole Žica

ODGOVOR

• u skladu sa DPU-om  predviđen 

potporni zid – kao preduvjet za 

postavljanje rasvjete

• Predviđena su 4 rasvjeta tijela u 

LED izvedbi (prema troškovniku 

elektrotehničkog projekta 

’’Rasvjeta dijela naselja – Stari 

Pazin’’  br. projekta 16/03/12)

= 80.000,00 kn



PRIJEDLOG:

▪ Postavljanje javne rasvjete 

LOKACIJA:

▪ Pilati

ODGOVOR:

▪ Proširenje javne rasvjete sa 9 LED rasvjetnih tijela na pocinčanim 

stupovima

▪ Procjena se odnosi na izvedbu građevinsko – elektromontažnih radova 

sa dobavom i ugradbom materijala, ispitivanje i puštanje u rad

▪ Procjena: 136.300,00 kn



PRIJEDLOG: 
SARČIJA – IZGRADITI DJEČJE IGRALIŠTE NA 
„DRUŠTVENOJ ZEMLJI” (KOMUNEL). TREBA 
NAJPRIJE PROVJERITI VLASNIŠTVO. 

PROCJENA:

• Nema prikladne lokacije u vlasništvu Grada Pazina. 



PRIJEDLOG: 
OBORINSKE VODE – KOD MARKETA, SLIVNICI NA 
GLAVNOJ CESTI 40X40 (PUNI SU MULJA) 

PROCJENA:

• Prometnicom upravljaju Hrvatske ceste od kojih će se zatražiti 

pojačano održavanje slivnika te revizija kritične točke i sanacija 



PRIJEDLOG: 
PLAKATIRANJE KOD MARKETA – NEUREDNO 

PROCJENA:

• Grad Pazin je Odlukom prenio uslugu plakatiranja na 

komunalno poduzeće Usluga d.o.o., a koje je dužno brinuti se i 

za urednost plakatnih mjesta. Pitanje će im se proslijediti i tražiti 

intenzivnije održavanje lokacije. 



GLASAČKI LISTIĆ

PRIJEDLOG
PROCJENA

1. Nepregledan izlaz iz Ulice Staropazinski put na D64 - prometni elaborat
5.000,00 kn 

2.
Sarčija – javna rasvjeta - 4 rasvjetna tijela na prethodno postavljene 

stupove. 20.000,00 kn

3. Autobusno stajalište – novo (D64 kod Fakina) 
30.000,00 kn

4. Autobusno stajalište kod D64 kod Fakina – postaviti pješački prijelaz 
13.200,00 kn

5. Uređenje ulice Josipa Voltića – postavljanje ivičnjaka
14.000,00 kn

6. Postavljanje 2 rasvjetna tijela – Kastavska ulica od k.br. 1 do 1/2 
40.000,00 kn

7.
Postavljanje 2 rasvjetna tijela, temelji i kablovi postavljeni - ulica Mate 

Balote k.br. 12 i 14 20.000,00 kn


