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10.03.20. u 16:35 

GRAD PAZIN: KRONOLOGIJA DOGAĐANJA COVID 19 

 

10. ožujka 2020. godine na 19. sjednici Stožera civilne zaštite Istarske županije, na 

kojoj su prisustvovali i zamjenik župana koji obnaša dužnost istarskog župana Fabrizio 

Radin, istarski gradonačelnici, te načelnici stožera civilne zaštite istarskih gradova doneseni 

su zaključci s ciljem sprječavanja epidemije bolesti uzrokovane novim koronavirusom 

COVID-19, a koji su potom upućeni Nacionalnom stožeru civilne zaštite RH, odnosno 

potpredsjedniku Vlade RH i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću te premijeru 

Vlade RH Andreju Plenkoviću. 

11. ožujka 2020. godine Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske donijelo je 

Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS – CoV – 2 na 

području čitave Republike Hrvatske. Slijedom navedene odluke, donijeto je niz mjera 

zabrana i ograničenja rada i ponašanja utvrđenih odlukama Stožera civilne zaštite Istarske 

županije kao i Stožera civilne zaštite RH. 

 

11. ožujka 2020. godine Gradonačelnik Grada Pazina i načelnik Stožera civilne 

zaštite Grada Pazina donijeli su odluku o aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Pazina.  

 

11. ožujka 2020. godine: Zbog smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze 

koronavirusom COVID-19, Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić donio je sljedeće 

Odluke: 

1. Odluka o odgađanju svih kulturnih i sportskih događaja u Gradu Pazinu. 

2. Odluka o zatvaranju sportskih objekata. 

3. Odluka o ograničenju rada ugostiteljskim objektima. 

Stoga, na području Grada Pazina: 

 

• odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru 

• za javnost se zatvaraju muzej, gradska knjižnica i odgađaju se okupljanja unutar ustanove 

Spomen dom (predavanja, kino programi, kazališni programi, koncerti, priredbe i sve druge 

aktivnosti koje uključuju okupljanje većeg broja ljudi) 

• za javnost se zatvaraju sportski objekti na području Grada Pazina 

• ugostiteljskim objektima na području Grada Pazina iz skupina “Restorani”, “Barovi” i 

“Objekti jednostavnih usluga” ograničava se radno vrijeme od 6:00 do 23:00 sata 

• udrugama civilnog društva preporučuje se otkazivanje svih okupljanja članova 

• preporučuje se da se prije odlaska liječniku u Dom zdravlja pacijent telefonom javi svom 

liječniku i dogovori daljnje postupanje 

• preporučuje se da se sprovodi odvijaju u krugu obitelji 

• uredovno vrijeme Grada Pazina za rad sa strankama ostaje nepromijenjeno, do drugačije 

obavijesti, uz preporuku pridržavanja mjera opreza koje donosi Hrvatski zavod za javno 

zdravstvo. Ukoliko je to moguće, uputno je komunikaciju građana s nadležnim upravnim 

tijelima i službama Grada Pazina obavljati telefonski te putem redovne i elektronske pošte. 
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Odluke su donijete na temelju preporuka Stožera civilne zaštite Istarske županije i Smjernica 

za postupke vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa. Dodatno, trgovačko 

društvo Usluga d.o.o. obustavilo je održavanje redovitog mjesečnog sajma u Pazinu (koji je 

bio predviđen za 7. travanj), a prilikom posljednjih ispraćaja pokojnika na grobljima Grada 

Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Tinjan, Motovun, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi 

bit će na snazi posebne mjere odnosno ispraćaji će se održavati isključivo u krugu obitelji. U 

upravi Društva na adresi Šime Kurelića 22 i u uredu za parkirališne usluge u ulici Družbe Sv. 

Ćirila i Metoda 4 do daljnjeg bit će ograničen rad sa strankama te će se isti obavljati 

telefonskim i elektroničkim putem. Sve mjere usklađene su s preporukama Službe za 

epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, te gradskog stožera Civilne 

zaštite. 

 

 11. ožujka 2020. godine Grad Pazin  naložio je svim upravnim odjelima, Proračunskim 

korisnicima, te trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pazina da se obustave  svi planirani 

rashodi koji nisu nužni za redovito osnovno poslovanje Grada Pazina, proračunskih korisnika te 

trgovačkih društva u vlasništvu Grada Pazina. Također, naloženo je obustavljanje svakog novog 

preuzimanje obveza na teret Proračuna, izuzev poslova koji su već u tijeku i za koje je preuzeta 

ugovorna obveza. Naloženo je da se do daljnjeg provode mjere štednje u svakom segmentu 

poslovanja. 

 12. ožujka 2020. godine: Sukladno zaključcima Stožera civilne zaštite Istarske 

županije od 10. ožujka 2020. godine i smjernicama Stožerna civilne zaštite Republike 

Hrvatske za postupke vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa Gradonačelnik 

Pazina je donio Odluku o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin na 

period od 13. ožujka do 14. travnja 2020. godine. Ovom Odlukom privremeno se zatvara rad 

u objektima u Matičnom vrtiću u Pazinu i svim područnim vrtićima. Također, preporučeno je 

svim obrtima za čuvanje djece na području Grada Pazina da privremeno prestanu s radom u 

navedenom periodu. Roditelji se oslobađaju plaćanja usluga vrtića za dane kad je vrtić 

zatvoren. 

 13. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Grada Pazina i Gradonačelnik Grada 

Pazina donijeli su Odluku o protuepidemijskim mjerama  

Na području Grada Pazina do 14. travnja 2020. godine odgađaju se sva okupljanja građana 

na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska 

natjecanja i treninzi, kino projekcije, kazališne i dječje predstave, kulturne priredbe i ostali 

javni skupovi te je s time u vezi naloženo privremeno zatvaranje objekata u kojima se takva 

okupljanja odvijaju. 

Do 14. travnja 2020. godine prekida se rad Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, a obrtima za 

čuvanje djece na području Grada Pazina nalaže se da do 14. travnja 2020. godine obustave 

rad. Za navedeni period roditelji čija djeca pohađaju vrtić bit će oslobođena plaćanja troškova 

vrtića. 

U istom će periodu u Pazinu i cijeloj Istarskoj županiji biti obustavljena nastava u svim 

osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima, a nastavni program provodit će se na 

daljinu prema smjernicama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
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Svi trgovački centri dužni su ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u centru na način 

da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze u trgovački centar, ispred blagajni 

na pod staviti oznake razmaka od jedan metar te omogućiti da radi što veći broj kasa radi 

veće protočnosti. U objektima uslužnih djelatnosti ograničava se broj ljudi koji su istovremeno 

u objektu na način da su međusobno udaljeni najmanje jedan metar. 

 

U ugostiteljskim objektima ograničava se broj ljudi koji su istovremeno u objektu na način da 

su međusobno udaljeni najmanje jedan metar, a radno vrijeme  svih ugostiteljskih objekata iz 

skupina „Restorani“, „Barovi“ i „Objekti jednostavnih usluga“ ograničava se na razdoblje od 

6,00 do 18,00 sati. Pritom se preporučuje ugostiteljskim objektima iz skupina „Restorani“, 

„Objekti jednostavnih usluga“ te „Catering objekti“ da u skladu sa svojim tehničkim 

mogućnostima, uz provedbu mjera zaštite od epidemije, omoguće dostavu gotovih jela 

stanovništvu po narudžbi. 

Pravni subjekti u nadležnosti Grada Pazina (ustanove i trgovačka društva) do daljnjega neće 

organizirati izravan rad sa strankama, a trgovačko društvo Usluga d.o.o Pazin, koje upravlja 

gradskim grobljima, izdati će preporuku o obavljanju ukopa pokojnika u krugu obitelji. 

Uredovno vrijeme Grada Pazina za rad sa strankama ostaje nepromijenjeno, do drugačije 

obavijesti, uz preporuku pridržavanja mjera opreza koje donosi Hrvatski zavod za javno 

zdravstvo. Preporučuje se građanima da komunikaciju s nadležnim upravnim tijelima i 

službama Grada Pazina obavljaju telefonski, te putem redovne i elektronske pošte. 

Preporučuje se svim građanima Grada Pazina da radi očuvanja integriteta medicinskog 

sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze što je moguće 

manje koriste usluge javnih zdravstvenih ustanova. 

Mole se građani Grada Pazina koji su, radi poslovnih ili privatnih razloga od 1. ožujka 

2020.  godine boravili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno, te 

da se, u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave obiteljskom liječniku ili 

dežurnom epidemiologu i postupaju po naputku. 

Mole se građani da se mirno i savjesno pridržavaju odluka i preporuka u vezi sa suzbijanjem 

širenja virusa COVID-19 te da prate novosti koje će biti dostavljane putem komunikacijskih 

kanala  Grada i sredstava javnog priopćavanja. 

Odluke od 13.03.2020. u vezi sa suzbijanjem širenja virusa COVID-19. 

1. Odluka o protuepidemijskim mjerama. 

2. Odluka o protuepidemijskim mjerama u trgovačkim, ugostiteljskim i uslužnim 

objektima. 

 

 14. ožujak 2020. godine Stožer civilne zaštite Istarske županije donosi odluke o 

ograničenju rada i mjerama ponašanja od 15. ožujka do 14. travnja 2020. godine: 

1. TRGOVAČKI CENTRI – OBAVEZNO PRIDRŽAVANJE SVIH 

PROTUEPIDEMIJSKIH MJERA DONESENIH 12. OŽUJKA 2020. 
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– ograničiti rad maksimalno do 18:00 sati 

– ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni u centru na način da se na 

ulazu regulira broj osoba koje istovremeno ulaze u centar, 

– ispred blagajni na pod staviti oznake razmaka od najmanje jedan (1) 

metar, 

– omogućiti da radi što veći broj blagajni radi veće protočnosti. 

 

2. TRGOVINE PREHRANE (MANJE VELIČINE, UKLJUČUJUĆI I TRGOVINE NA 

BENZINSKIM POSTAJAMA) 

– ograničiti rad maksimalno do 18:00 sati 

– ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni na način da se na ulazu 

regulira broj osoba koje istovremeno ulaze, 

– u prodajnom prostoru održavati međusobni razmak od najmanje jednog (1) 

metra, 

– omogućiti što brži protok kupaca i izlazak iz objekta. 

3. UGOSTITELJSKI OBJEKTI SVIH KATEGORIJA – PREKID RADA OD 15. OŽUJKA DO 

14. TRAVNJA 2020. 

– izuzimaju se dostava hrane te rad Pučke kuhinje, uz maksimalne mjere 

predostrožnosti 

4. USLUŽNE DJELATNOSTI u kojima se ostvaruje neposredni bliski kontakt s 

klijentima (frizeri, pedikeri, brijači, kozmetičari i sl…) – PREKID RADA OD 15. OŽUJKA 

DO 14. TRAVNJA 2020. 

5. Ostaje na snazi preporuka da djeca vrtićke i školske dobi ostaju kod kuće do 14. 

travnja 2020. godine. Zbog blizine žarišta ugroze od epidemije koronavirusom i provedenih 

mjera na području Istarske županije kojima se ograničio rad pravnih osoba i okupljanje ljudi, 

donosi se preporuka za vrtiće, osnovne i srednje škole, te fakultete, da se ti prostori u 

vremenu do 14. travnja 2020. ne koriste kao mjesta okupljanja, u protivnom će donesena 

mjera biti nedjelotvorna. 

Osobe koje imaju znakove oboljenja gornjih dišnih puteva trebaju izbjegavati sva javna 

mjesta. 

 16.ožujka 2020. godine Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić sazvao je 

izvanrednu koordinaciju s načelnicima općina Pazinštine i ravnateljicama Dječjeg vrtića „Olga 

Ban“ i Osnovne škole Vladimira Nazora na kojoj je detaljno informirao o svim dosad 

poduzetim aktivnostima Stožera civilne zaštite Istarske županije u cilju sprječavanja širenja 

epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. 

 19.ožujka 2020. godine Gradonačelnik Grada Pazina donosi Odluku o mjerama 

rasterećenja obveza građana tijekom trajanja epidemije: a) oslobađanje plaćanja usluge 

vrtića u cijelosti za razdoblje 13. ožujka do 19. travnja 2020. godine i b) sufinanciranje cijene 

usluga produženog boravka u periodu od 13. ožujka do 19. travnja , odnosno tijekom trajanja 

nastave na daljinu za učenike Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, roditeljima/skrbnicima 

neće se obračunati usluga korištenja produženog boravka.  
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 20. ožujka 2020. godine S ciljem daljnjeg provođenja Vladinih mjera u suzbijanju 

širenja koronavirusa, kao i dodatne zaštite stanovništva, sukladno naputku Načelnika 

Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske,  Stožer civilne zaštite Grada Pazina, na svojoj 

sjednici, donio je Odluku. Na području Grada Pazina provodit će se preventivne 

mjere dezinfekcije ulica i javnih površina na najfrekventnijim površinama šireg centra Grada 

Pazina. Mjere će provoditi komunalno društvo USLUGA d.o.o Pazin u koordinaciji sa 

Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije. Izrečene mjere provodit će se u pravilu dva 

puta tjedno, nedjeljom i srijedom uvečer. 

 

  20. ožujka 2020. godine Gradonačelnik Grada Pazina donio je sukladno uputama 

Ministarstva uprave Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme 

trajanja epidemije kojom je formiran rad u dva tima. 

 

 20. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Grada Pazina donio je Odluku o 

provedbi preventivne mjere dezinfekcije  ulica i javnih površina na najfrekventnijim 

površinama šireg centra Grada Pazina. 

 

 23. ožujka 2020. godine Sukladno Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i 

stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 23. 

ožujka 2020. godine, svi građani koji moraju napustiti svoje mjesto prebivališta ili boravišta iz 

vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i 

osnovnih potrepština obvezni su podnijeti Zahtjev za napuštanje mjesta prebivališta i stalnog 

boravka. Grad Pazin pripremio je procedure i obavijestio građane na službenim stranicama. 

Do 27. ožujka 2020. godine izdano je 240 propusnica. Zahtjev je potrebno popuniti i dostaviti 

na mail: ured.gradonacelnika@pazin.hr svakim radnim danom do 14 sati. Propusnice se 

izdaju slijedeći dan od dana zaprimanja zahtjeva, na mail iz kojeg je zahtjev poslan ili 

preuzimanjem u Gradu Pazinu. 

 23. ožujka 2020. godine U cilju pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području 

Istarske županije, posebice obrtnika, poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika, istarski 

gradonačelnici predložili su set mjera rasterećenja gospodarstva, s kojima se želi dati poticaj 

za zadržavanje radnih mjesta, ali i za rješavanje problema nelikvidnosti onima čije je 

poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije. 

Uz mjere pomoći utvrđene na razini Vlade Republike Hrvatske, gospodarstvenici na području 

gradova Istarske županije moći će zatražiti sljedeće: 

1) Oslobađanje plaćanja na temelju izdanih Rješenja na Porez na korištenje javnih površina 

u cijelosti od 1. ožujka 2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane za 

one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u 

Odluci Županijskog stožera civilne zaštite te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih 

okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja 

Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020. 

2) Odgoda plaćanja Poreza na potrošnju od 1. ožujka 2020. do normalizacije poslovanja i 

obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja 

rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite, te Odlukom 

o   mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i 

mailto:ured.gradonacelnika@pazin.hr
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održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020., uz 

intenciju da se u dogovoru s nadležnom Poreznom upravom, dogovori oslobađanje istog. 

3) Smanjenje zakupa poslovnih prostora u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za mjesec 

ožujak u iznosu od 50 posto za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja 

rada i ponašanja navedenih u Odluci Županijskog stožera civilne zaštite od 14. ožujka 2020., 

te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 

djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19. 

ožujka 2020. Osim toga, navedeni zakupoprimci mogu smanjenu zakupninu za mjesec 

ožujak platiti u obrocima. 

4) Odgodu plaćanja izdanih računa za Komunalnu naknadu do 30. lipnja 2020. godine za 

one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u 

Odluci Županijskog stožera civilne zaštite, te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih 

okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja 

Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020. 

5) Odgodu plaćanja izdanih računa za Naknadu za uređenje voda do 30. lipnja 2020. godine 

za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u 

Odluci Županijskog stožera civilne zaštite, te Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih 

okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja 

Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020. 

6) Odgodu izdavanja Rješenja i naplate za Spomeničku rentu. 

7) Odgodu plaćanja Koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru. 

8) Obročno beskamatno plaćanje temeljem izdanih Rješenja za Komunalni doprinos od 1. 

ožujka 2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane (na rok do 6 

mjeseci). 

9) Iznalaženje mogućnosti pomoći za programe predškolskog odgoja privatnim ustanovama i 

obrtima za dadilje za period od 13. ožujka do 14. travnja 2020. godine, odnosno do 

prestanka trajanja ograničenja rada predškolskih ustanova i drugih oblika skrbi o djeci 

 25. ožujka 2020. godine  Imajući u vidu situaciju vezanu uz pojavu koronavirusa 

COVID-19 i mjere koje se poduzimaju za suzbijanje njegova širenja te zbog izvanredne 

situacije Odluka o financiranju i potpisivanje ugovora s udrugama koje su se prijavile na 

Javni natječaj za financiranje u 2020. godini odgađa se do daljnjega. 

 25.ožujka 2020. godine Prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 

(HZJZ) obustavlja se vršenje dezinfekcije javnih površina Grada Pazina do daljnjeg. 

 25. ožujka 2020. godine  Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je Odluku o 

radu izdvojenih Istarskih domova zdravlja 
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U Ispostavi Pazin pacijenti se primaju od 0 do 24 sata na lokaciji  Ispostave Pazin Jurja 

Dobrile 1. radi dostupnosti pacijentima pod sumnjom na zaraženost virusom Covid 19 

uvedeni su telefonski brojevi na kojima su liječnici dostupni od 0 do 24 sata a za Ispostavu 

Pazin broj je 095/4321 875. 


