Na temelju članka 35. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09., 4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.), Gradskom vijeću Grada Pazina podnosim
IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA GRADA PAZINA
za srpanj– prosinac 2019. godine
I. UVODNO
Ovim se Izvještajem daje prikaz aktivnosti po pojedinim područjima iz nadležnosti
gradonačelnika za drugo polugodište 2019. godine s osvrtom na rad gradske uprave. Izvještaj
o radu za prvo polugodište 2019. godine Gradsko vijeće Grada Pazina raspravilo je 19. rujna
2019. godine.
II. AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI
1. Općenito
1. U izvještajnom razdoblju gradonačelnik je obavljao poslove iz svog djelokruga u
okviru ovlasti propisanih zakonima, Statutom Grada Pazina i gradskim općim aktima. U
poslovima upravljanja Gradom 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.
2. Gradonačelnik je kao nositelj izvršne vlasti na vlastiti poticaj i/ili na prijedlog
ovlaštenih predlagatelja donosio opće akte (odluke, zaključke, pravilnike, programe,
informacije…), a prema Gradskom vijeću Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) na razmatranje
i donošenje prema Programu rada Gradskog vijeća za 2019. godinu (I. polugodište), proslijedio
je: Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2018. godinu s
izvješćima: a) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2018.
godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2018.
godinu; Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2018.
godinu; Godišnji izvještaj o poslovanju društva „Pazin“ d.o.o. Pazin za 2018. godinu; Izvještaj
o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2018. godinu; Izvještaj
o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2018. godinu (planirano u I. polugodištu
Programom rada Vijeća); Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada
Pazina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (planirano u I. polugodištu
Programom rada Vijeća); Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Pazina za 2019. godinu; Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih
odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani,
Zamask i Zarečje (planirano u I. polugodištu Programomm rada Vijeća); Prijedlog Odluke o
zamjeni nekretnina; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2019.
godine; Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za
2018. godinu; Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini
2018./2019.; Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira
Nazora Pazin za školsku godinu 2018./2019.; Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada
Pazina za 2019. godinu; Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu i projekcije za
2021. i 2022. godinu (I. čitanje); Prijedlog Četvrtih (IV.) izmjena Proračuna Grada Pazina za
2019. godinu; Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u
području: a) sporta (II. izmjene), b) kulture i c) socijalne skrbi i zdravstva (III. izmjene); Prijedlog
Trećih (III.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu; Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu; Konačni prijedlog Proračuna Grada
Pazina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu; Prijedlog Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu; Prijedlog Odluke o sukcesivnom planiranju pokrića
manjka Proračuna Grada Pazina u razdoblju 2020.-2022. godine; Prijedlog Programa javnih
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potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c)
sporta; Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu; Prijedlog Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2020. godinu; Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih
od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2020.
godini; Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od siječnja
do prosinca 2020. godine; Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2020. godinu; Prijedlog Programa
rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2020. godinu.
Gradonačelnik je uputio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje sljedeće akte koji
nisu bili planirani u Programu rada Vijeća za 2019. godinu: Prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin za provedbu ulaganja za projekt „Ribicu jedemo,
zdravo rastemo“; Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt
„Opremanje kuhinja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin - Matične škole Pazin, Područne
škole Trviž i Područne škole Tinjan s ciljem povećanja potrošnje ribe“; Prijedlog Odluke o
kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina (Programom rada Vijeća bilo je
planirano donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu, uvjetima i postupku
raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina, no zakonske odredbe s kojima je trebalo
uskladiti akte Grada odnosile su se na materiju reguliranu Odlukom o kupoprodaji poslovnih
prostora); Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup (Programom rada Vijeća
bilo je planirano donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o upravljanju poslovnim
prostorom u vlasništvu Grada Pazina, no došlo je do promjene naziva akta); Prijedlog Odluke
o zaduživanju Grada Pazina; Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite Grada Pazina; Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
za Grad Pazin u 2020. godini; Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana
uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin; Prijedlog Odluke o izgledu službene odore i izgledu i
sadržaju službene iskaznice komunalnog redara; Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog
natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin; Prijedlog Odluke o osnivanju
i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske
knjižnice Pazin; Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor
ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina; Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju
Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada
Pazina; Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin; Prijedlog Odluke o komunalnom redu; Prijedlog Odluke o izmjeni
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; Prijedlog Odluke o osnivanju
i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Pazina; Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Pazina; Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta Mladih
Grada Pazina za 2020. godinu; Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Grada Pazina.
Prema Programu rada Gradskog vijeća za 2019. godinu za drugo polugodište
Gradskom vijeću nisu dostavljeni: Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
radne zone „Podberam“ (radi se o izradi Plana po zahtjevu privatnog investitora koji za sad
nisu obavijestili Grad da bi plan bio spreman za donošenje); Prijedlog Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja radne zone Pazinka III (plan će se izrađivati u skladu s
potrebama razvoja zone, ovisno o interesu investitora); Prijedlog Odluke o donošenju IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina (donošenje se očekuje tijekom
2020. godine); Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra (nije se ukazala potreba za
donošenjem ove odluke budući da nije bilo zahtjeva za promjenu namjene); Prijedlog Odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (nije došlo do najavljivanih
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promjena zakonske regulative pa nije bilo potrebe za mijenjanjem ove odluke). Procjena rizika
od velikih nesreća za Grad Pazin, Izvještaj o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma
za 2018. godinu i Godišnji izvještaja o poslovanju društva Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu,
planirani u II. polugodištu Programom rada Vijeća, realizirani su u I. polugodištu.
3. Gradonačelnik je u skladu sa svojim ovlastima donosio zaključke, rješenja, natječaje
i druge akte, među kojima ističemo: Zaključak o prijedlogu imenovanja zamjenika
predsjednika i 2 (dva) člana Programskog vijeća za realizaciju projekta „Kuće za pisce –
Hiže od besid“; Zaključak o povjeravanju na upravljanje i održavanje građevine E-bike share
point Srce Istre - sustav za iznajmljivanja bicikala (Pazin bike sustav) trgovačkom društvu
Pazin sport d.o.o. i Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik sustava javnih bicikala (Pazin
bike sustav) Trgovačkom društvu Pazin sport d.o.o.; Rješenje o imenovanju članova Upravnog
odbora projekta „Kuće za pisce – Hiže od besid“; Akcijski plan provedbe „Strategije razvoja
Grada Pazina od 2015. do 2020. godine“ za razdoblje od 1. lipnja 2019. do 31. svibnja 2020.
godine; Natječaj za davanje u zakup ureda poduzetničkog inkubatora, Odluku o organizaciji i
provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin.
4. Održano je 12 sjednica Gradonačelnikovog kolegija na kojima su uz gradonačelnika
prisustvovali pročelnici gradske uprave te jedan prošireni Kolegij na kojem su uz
gradonačelnika prisustvovali zamjenici gradonačelnika i pročelnici gradske uprave.
Održane su 2 sjednice Koordinacije gradonačelnika Grada Pazina i općinskih načelnika
Pazinštine s temama: Prijedlog Izmjena i dopuna Sporazuma o financiranju djelatnosti Dječjeg
vrtića „Olga Ban“ Pazin; Aktivnosti vezane uz projekte izgradnje područnih vrtića Općine Tinjan
i Gračišće; Zavod za Hitnu medicinu Istarske županije – zamolba za sufinanciranje
ambulantnog vozila za Hitnu medicinsku službu Pazin; Sufinanciranje knjižnične djelatnosti novi model izračuna; Presjek plana aktivnosti projektiranja i izgradnje vodnih objekata;
Zajednički komunalni redar; Financiranje PVZ Pazin i kredit za nabavu vozila; Sufinanciranje
knjižnične djelatnosti - novi model izračuna; Aktivnosti vezana uz projekt izgradnje Doma za
starije osobe; Sufinanciranje ambulantnog vozila za ZHM; Informacije o izradi projektne
dokumentacije za rekonstrukciju Dječjeg odmarališta Špadići u Poreču.
U izvještajnom razdoblju gradonačelnik je prisustvovao svečanim sjednicama gradova
i općina u Istarskoj županiji i to Lupoglava, Tar/Vabrige, Vodnjana, Rovinja, Labina, Buzeta,
Buja i Žminja te svečanoj sjednici nastavničkog odbora Gimnazije i strukovne škole Jurja
Dobrile Pazin.
Gradonačelnik je sudjelovao na skupštinama trgovačkih društava i udruga Istarske
ceste d.o.o. Pula, Istarski vodovod d.o.o., Razvojna agencija Srce Istre d.o.o., Usluga d.o.o.,
Usluga odvodnja d.o.o., Pazin sport d.o.o., Pazin d.o.o., Turistička zajednica Središnje Istre,
Istarska Razvoja agencija d.o.o., Lokalna akcijska grupa - LAG „Središnja Istra“.
Od protokolarnih događanja ističemo da su održani prigodni prijemi povodom dodjele
nagrada ili ostvarenih uspjeha građana, udruga i ustanova te povodom obilježavanja pojedinih
prigodnih datuma: prijem prof. Sumana i nagrađene učenice (19.07), prijem ravnateljice
GSŠJD Pazin (02.09.), prijem mažoretkinja (03.09.), prijem predstavnika policije (30.09.),
prijem Filipa Matijašića, prijem dobrovoljnih darivatelja krvi (25.10.), prijem stipendista (12.11.),
prijem Eliane Batagelj (15.11.). Obilježen je nacionalni Dan protiv nasilja nad ženama (20.09.),
Dan Istarske županije (25.09.), Dan policije (26.09.) i Dan učitelja (4.10.). Gradonačelnik je
sudjelovao na: promociji maturanata strukovne škole (03.07.), mimohodu hrvatskih branitelja
(05.08.), svečanom obilježavanju 30. godišnjice Restauratorskog odjela u Vodnjanu (09.08.),
manifestaciji slatka Istra u Vižinadi (14.08.), trci na prstenac u Barban (18.08.), konferenciji
Smart Cities/ Smart Communities u organizaciji Grada Varaždina i smart City Varaždin d.o.o.
(28.08.), čitanju slikovnica (11.09.), danima rukotvorina (12.09.), manifestaciji ISAP (18.10.),
otvorenju prostora udruge umirovljenika (14.11.) te 14. sjednici stožera civilne zaštite (15.11.).
Povodom božično-novogodišnjih blagdana, Gradonačelnik je tradicionalno organizirao
prijem za novinare (13.12.), prijem svećenika ( (19.12.), prijem gospodarstvenika i poduzetnika
Grada Pazina (20.12.), posjetio je Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama
Pazin (16.12..), Dnevni boravak za starije osobe Pazin (16.12.), Osnovnu školu Vladimira
Nazora Pazin (16.12.) i Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (17.12.). - Povodom božićno-
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novogodišnjih blagdana Gradonačelnik je prisustvovao prijemu porečko i pulskog biskupa
mons. Dražena Kutleše (21.12.).
Organizirano je svečano potpisivanje ugovora s učenicima stipendistima akademske godine
2019./2020 te potpisivanje ugovora sa studentima stipendistima akademske godine 2019./2020.
(30.12.), a u prisutnosti predstavnika medija javno su potpisani ugovori za izvođenje radova i nadzor na
rekonstrukciji i dogradnji „gornjeg“ vrtića (04.07.) te potpisivanje ugovora o izradi studije aglomeracije
vodovoda i odvodnje na području središnje Istre te sporazuma kojim se definiraju zajedničke aktivnosti
Grada i Hrvatskih voda na području bivšeg odlagališta inertnog građevinskog otpada Lakota (18.09.).
Povodom dana grada pobratima - gradonačelnik je službeno posjetio općinu Gevgelija
u Republici Sjevernoj Makedoniji (05.11.).
Važniji blagdani i datumi obilježeni su polaganjem vijenaca, pa su tako vijenci položeni
povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana općenarodnog ustanka u Istri, Dana
neovisnosti te Svih svetih.
U povodu 13. rujna–Spomen na pazinske odluke o sjedinjenju Istre s Hrvatskom
položeni su vijenci kod središnjeg križa na gradskom groblju Moj mir Pazin te na spomen ploči
na zgradi Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, a nakon polaganja vijenca u dvorani Istra održana je
svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina.
Organizirano je više konferencija za novinare na kojima se govorilo o aktualnim
temama i odgovaralo na novinarska pitanja. Gradonačelnik je primao predstavnike
gospodarskih i drugih organizacija te građane.
5. Gradonačelnik i tijela Grada Pazina surađivali su s predstavnicima Istarske županije,
gradova i općina s područja županije, predstavnicima ministarstava i drugih državnih tijela, te
s pazinskim gospodarstvenicima, ustanovama, mjesnim odborima, udrugama i drugim tijelima.
Gradonačelnik se aktivno uključio u provedbu programa i osiguravanje sredstava za provedbu
programa kandidiranih na razne natječaje. Organizirano je više sastanaka i ostvaren je niz
kontakata sa saborskim zastupnicima, dužnosnicima ministarstava i trgovačkih društava iz
javnog sektora (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo kulture, Ministarstvu mora, prometa i
infrastrukture, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Središnja
agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), Istarske
ceste d.o.o. Pula, Hrvatske ceste d.o.o., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost),
zatim s županom, čelnicima županijskih tijela i gospodarskim subjektima.
2. O gospodarstvu i poduzetništvu
1. Putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa
mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazina za 2019. godinu u 2019. godini ukupno je
odobreno više od sto tisuća kuna, i to za:
Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima 33.778,03 kn (4 korisnik),
Subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala 3.975,00 kn (2
korisnika)
Sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita 1.872,35 (1 korisnik),
Sufinanciranje zakupa poslovnog prostora 57.093,80 kn (15 korisnika),
subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja za poslove dadilje
4.800,00 kn (1 korisnik).
Putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa
potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pazina za 2019. godinu ukupno je odobreno
22.607,54 kn za oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa (1 korisnik).
2. Projekt rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade – Poduzetnički inkubator u
Pazinu trajao je od 1. veljače 2018. do 1. listopada 2019. godine. Kroz projekt Poduzetnički
inkubator u Pazinu, rekonstruiran je i adaptiran nekorišteni poslovni prostor u Pazinu u ulici
Prolaz Jože Šurana 3 te je uređeno i opremljeno pet ureda veličine od 9,80 m2 do 12,07 m2,
kao i višenamjenska prostorija veličine 25 m2 te ured za voditelja Inkubatora. Tijekom druge
polovice 2019. godine provodile su se završne aktivnosti na projektu: poduzetnički inkubator
opremljen je informatičkom i elektroničkom opremom, obavljena je eksterna financijska revizija
projekta, održana je završna konferencija projekta te dan otvorenih vrata. Nakon prvog
natječaja za davanje u zakup ureda poduzetničkog inkubatora potpisana su dva ugovora o
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zakupu. Od otvaranja inkubatora, održano je nekoliko radionica u multifunkcionalnoj dvorani:
9. 10. 2019. Društvene mreže kao glavni komunikacijski kanal, 26. 11. 2019. Udruga vs
firma/ABCda za udruge/Od ideje do udruge - Zaklada Istra, 27. 11. 2019. HACCP sustav
sigurnosti hrane, 05. i 06. 12. 2019. Start up akademija.
3. Razvoj gospodarskih zona - krajem lipnja 2019. godine potpisan je ugovor o
izvođenju radova na cesti D2 u poslovnoj zoni Ciburi. Predviđena je izgradnja prometnice s
uređenom pješačkom površinom unutar poslovne zone ”Ciburi” te izgradnja kompletne
infrastrukture. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 2.646.610,40 kn, a radovi su
okončani u prosincu 2019. godine.
4. Projekt „Poduzetnici u školi – BUSINESS I(S)n sChOOl“ započet u 2017. godini
provodio se i tijekom 2019. godine. 18. prosinca u sklopu Tjedna profesionalnog informiranja
u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile održana je radionica za učenike završnih razreda
Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin na kojima su se učenicima predstavili brojni
poduzetnici i institucije s područja Istarske županije. Cilj projekta je približiti učenicima svijet
rada odnosno upoznati učenike s poduzetništvom, mogućnostima samozapošljavanja,
trenutnim potrebama na lokalnom tržištu rada, te prenijeti učenicima što više informacija o
različitim zanimanjima. Projektom se ujedno stvaraju i uvjeti boljeg i jačeg povezivanja
obrazovnog sustava s lokalnim gospodarstvom.
3. O održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
1. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u najvećem dijelu obavljala
je Usluga d.o.o. Pazin. Javne površine su redovito održavane i čišćene prema godišnjem
Programu. U sklopu održavanja javnih površina na zahtjev stranaka i prema zaključcima
Komisije za hortikulturu i uređenje javnih površina u Gradu Pazinu izvršene su intervencije na
zelenim površinama, a na zahtjeve koji prema mišljenju Komisije nisu opravdani odaslana su
objašnjenja strankama. Izvršeno je redovno zaštitno tretiranje ukrasnog bilja i urbanog drveća
u Gradu Pazinu. Prema potrebi naručivani su radovi zatvaranja i preusmjeravanja prometa,
čišćenja, osiguranja električne energije, radovi košnje i sl. Održavanje sustava odvodnje
atmosferskih voda provodilo se prema redovnom godišnjem Programu održavanja postojećeg
sustava s pojačanim dodatnim mjerama čišćenja. Održavanje groblja izvodilo se redovito
prema godišnjem Programu.
2. Nerazvrstane ceste na području Grada Pazina preuzete na temelju Zakona o
cestama („Narodne novine“ broj 84/11.) održavane su u skladu sa zakonskim i podzakonskim
odredbama te u skladu s usvojenim godišnjim Programom održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2019. godini.
Poslove održavanja 15,68 km preuzetih nerazvrstanih cesta obavljalo je trgovačko
društvo „Istarske ceste“ d.o.o. Pula. Preostale preuzete dionice nerazvrstanih cesta (59.26 km)
održava trgovačko društvo „Usluga“ d.o.o. Pazin na temelju sklopljenog Ugovora o
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta trgovačkom
društvu u su/vlasništvu Grada Pazina.
Aktivnosti zimske službe odvijale su se u skladu Programom rada zimske službi za
2019./20. godinu, a u zimskom razdoblju nisu zabilježene značajnije poteškoće u odvijanju
prometa.
3. Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina obavljalo je prema
Odluci o komunalnim djelatnostima društvo „Usluga“ d.o.o. Pazin. Operativna realizacija
programa održavanja ostalih nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina ukupne dužine
167 km odvijala se u obliku redovnog održavanja asfaltnih i makadamskih kolnih konstrukcija
na kojima su vršena redovna posipavanja, nasipavanje kamenog drobljenca, čišćenje
odvodnih kanala i odrona te sanacija oštećenja asfaltnog zastora krpanjem udarnih rupa. U
sklopu programa redovnog održavanja obavljali su se poslovi strojno - ručne košnje raslinja
kao i sječa stabala u pojasu cesta, strojno-ručna čišćenja redovnim pometanjem prometnih
površina, čišćenja sustava oborinske odvodnje, čišćenja i uređenja bankina, čišćenja i
uklanjanja odrona iz klizišta terena, popravka, dopune i zamjene dotrajale vertikalne prometne
signalizacije i dr.
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Aktivnosti zimske službe odvijale su se u skladu Programom rada zimske službi za
2019./20. godinu, a u zimskom razdoblju nisu zabilježene značajnije poteškoće u odvijanju
prometa.
U sklopu izgradnje sustava sanitarne odvodnje naselja Lindar izvršeno je dodatno
asfaltiranje prometnih površina koje su tijekom izvođenja radova bile značajno oštećene ili čine
cjelinu s površinama na kojima su izvođeni radovi.
4. Održavanje sustava javne rasvjete obavljala je tvrtka Vilstroj d.o.o. Buzet na temelju
četverogodišnjeg Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina.
Program održavanje sustava javne rasvjete područja Grada Pazina provođen je
kontinuirano, a zbog dotrajalosti postojećeg sustava javne rasvjete učestalo su zamjenjivani
neispravni elementi na sustavu javne rasvjete. Podaci o svim ostvarenim materijalnim
izdacima evidentirani su u Građevinskom dnevniku, dok je redovnu kontrolu i ovjeru dnevnika
obavljao nadležni djelatnik Odjela.
Prije božićnih i novogodišnjih blagdana obavljena je nabava te montaža nove i
postojeće ukrasne opreme.
5. Postavljanje turističke signalizacije – ploče turističke signalizacije (obostrano
postavljeni znakova „dobrodošli/doviđenja“ s imenom i grbom Grada) postavljene su tijekom
prosinca 2019. godine na 5 lokacija na granicama administrativnog područja Grada Pazina i
Općine Tinjan (D77), Gračišće (D64), Žminj (D48), Cerovlje (NC504600) i Motovun
(NC500700).
4. O gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture
1. Izgradnja ceste u poslovnoj zoni Ciburi – prometnica D2 započela je 11. srpnja 2019.
godine, a radove je izvodilo poduzeće Colas Hrvatska d.d. Radovi su obuhvaćali izgradnju
spojne prometnice dužine 128 metara te ostalu prateću infrastrukturu u trupu prometnice
(fekalnu i oborinsku odvodnja, vodovodni ogranak, struja, javna rasvjeta i elektronička
infrastruktura) u ukupnoj vrijednosti od 3.160.104,40 kn sa PDV-om. U prosincu 2019. godine
je izvršena uspješna primopredaja izvedenih radova čime je završen u cijelosti ugovoreni obim
radova.
2. Ishodovana je građevinska dozvola te je potpisan sporazum o suradnji s Hrvatskim
cestama koje su provele postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji prometnice
Štefanije Ravnić i rekonstrukciji raskrižja državne ceste D64 s ulicom Štefanije Ravnić i ulicom
Frana Novljana. Početak radova očekuje se tijekom 2020. godine.
3. U sklopu izgradnje sustava sanitarne odvodnje naselja Lindar (II faza) Grad Pazin
izvršio je paralelno proširenje podzemne infrastrukture javne rasvjete, a izvedena je i
rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste oznake NC0617 početno od naselja Lindar do
raskrižja prilazne ceste mjesnom groblju u dužini od približno 240 m. U sklopu radova
rekonstrukcije izvršeno je polaganje cestovnih rubnjaka koji bi trebali služiti potrebama buduće
gradnje pješačkog nogostupa. Pored navedenog, u naselju „Dvorina“ izvršeno je novo
asfaltiranje spojne ceste prema stambenim objektima dužine 65 m, širine 2,5 m.
U sklopu gradnje sustava sanitarne odvodnje naselja Lindar (II faza gravitacijski vod),
paralelno je položena podzemna infrastruktura širokopojasne DTK mreže na potezu od naselja
Lindar do naselja Dubravica za investitora trgovačko društvo „Rune Adria telekomunikacijska
infrastruktura“ d.o.o.
4. Paralelno uz rekonstrukciju vodovodnog ogranka II Faza u naselju Belci (MO Beram)
investitora „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet, izvršen je nastavak paralelnog polaganja podzemne
infrastrukture javne rasvjete (za buduća rasvjetna mjesta) i elektroničke komunikacijske
infrastrukture. Dinamika radova odvijala se u skladu s dinamikom gradnje vodovodnog
ogranka, a radovi su okončani koncem 2019. godine
5. Radovi na sustavu sanitarne odvodnje u naselju Stancija Pataj – Maršeti (investitora
trgovačkog društva „Usluga odvodnja„ d.o.o. Pazin) privode se kraju, no, nisu u izvještajnom
razdoblju u cijelosti dovršeni zbog potrebe za otklanjanjem nedostataka odnosno nekvalitetno
izvedenih radova (popravci nekvalitetno izvedenog asfalta). Primopredaja izvedenih radova
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nije izvršena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta (kišni vremenski period koncem 2019. g.) te
se očekuje početkom 2020. godine.
6. Projekt dogradnje mjesnog groblja u Lindaru u rujnu 2019. godine odobren je za
sufinanciranje od strane LAG-a „Središnja Istra“ na natječaju za provedbu mjere 2.1.1.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, dok
se Odluka o dodjeli sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
očekuje u drugome tromjesečju 2020. godine.
5. O zaštiti okoliša
1. Nakon što je između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva
zaštite okoliša i energetike i Grada Pazina potpisan Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava
za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., ref.
br. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.04.0016 – Sanacija i konačno
zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V – IV. Faza, provedena je javna nabava za izvođenje
radova te provođenje stručnog nadzora nad gradnjom. U studenom 2019. godine (26.11.2019.)
Grad Pazin sklopio je ugovor s izvođačima radova. Vrijednost Ugovora je 4.648. 637,50 kn s
PDV – om. Sklopljen je i ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora
zaštite na radu. U prosincu 2019. godine izvođač radova uveden je u posao te su započeli
radovi. Rok za dovršetak radova je 180 dana.
2. Nakon što je između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva
zaštite okoliša i energetike i Grada Pazina potpisan Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava
za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., ref.
br. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.04.0017 – Sanacija odlagališta
komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište, provedena je javna nabava za izvođenje
radova te provođenje stručnog nadzora nad gradnjom. U studenom 2019. godine (26.11.2019.)
sklopljen je Ugovor za izvođenje radova vrijednosti 6.027.268,75 kn s PDV – om. Sklopljen je
i ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu. Izvođač
radova uveden je u posao u prosincu 2019. godine te su započeli radovi. Rok za dovršetak
radova je 210 dana.
3. Završen je projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta
otpada Jelenčići V“ sufinanciran iz Kohezijskog fonda (vrijednost bespovratnih sredstava je
899.577,95 kn što je 85% vrijednosti priznatih troškova koji iznose 1.058.327,00 kn). U srpnju
2019. otvoreno je reciklažno dvorište dok je 11. rujna 2019. godine Istarska županija izdala
dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada trgovačkom društvu Usluga
d.o.o. Do kraja 2019. godine putem reciklažnog dvorišta ''Jelenčići'' prikupljeno je ukupno
67.518,80 kg otpada.
4. U provedbi projekta izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju
otpadom pod nazivom „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ do kraja
2019. godine provedeno je svih 10 prijavljenih aktivnosti iz projekta, te je podnesen završni
zahtjev za nadoknadu sredstava. Aktivnosti i tiskani materijal u projektu obrađivali su četiri
teme i to: kako smanjiti nastajanje otpada, kako pravilno odvajati otpad, kako kompostirati te
kako ponovno upotrijebiti stvari. Vrijednost projekta je 439.697,86 kn, od čega su EU sredstva
iz Kohezijskog fonda u visini od 85% odnosno 373.743,15 kn što je. Ostatak od 15% dijeli se
na sve sunositelje aktivnosti Grad Pazin, Grad Buzet i općine Lanišće, Motovun. Tinjan,
Karojba, Cerovlje, Gračišće, Sv. Petar u Šumi i Lupoglav, prema broju stanovnika.
5. U sklopu Skupa speleologa Hrvatske 22. studenog 2019. organiziran je Okrugli stol
Pazinska jama na kojem su sudjelovali predstavnici različitih sektora, relevantnih za uspostavu
učinkovitog praćenja stanja, zaštite i održivog upravljanja zaštićenim područjem Značajni
krajobraz „Pazinski ponor“, te za njegovo stanje važnog cjelovitog porječja Pazinčice. Cilj je
uspostava sustava prevencije i zaštite te saniranje lokacije uklanjanjem otpada, uklanjanjem
srušenih stabala, sanitarnom sječu te kontinuiranim nadzor kritičnog područja. Na inicijativu
Grada Pazina, zaključeno je kako je potrebno formirati radni tim stručnjaka koji bi kroz aktivno
djelovanje osigurao praćenje i apliciranje na eventualne EU natječaje za projekte vezane uz
obrana od poplava, ekologiju i sl. Tijekom 2020. godine predviđeno je održavanje sastanka
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predstavnika Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Speleološkog društva, ustanove Natura Histica
i Grada Pazina, na kojem se očekuju konkretni prijedlozi i rješenja za ostvarenje definiranih
ciljeva.
6. Od početka lipnja 2019. godine do kraja kolovoza putem Zavoda za javno zdravstvo
provodilo se redovito ispitivanje vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok,
dinamikom uzimanja uzorka svakih 15 dana. Rezultati su redovno objavljivani na web stranici
Grada Pazina.
III. O DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA
1. Odgoj i obrazovanje
1. Dječji vrtić Olga Ban Pazin provodio je program u skladu s Godišnjim programom
rada ustanove u pedagoškoj 2019/2020. g., Kurikulumom ustanove te propisima Ministarstva
znanosti i obrazovanja. U pedagoškoj 2019./2020. godini Dječji vrtić Olga Ban Pazin polazi
ukupno 515 djece raspoređene u 24 odgojne skupine (stanje 10. rujna 2019.). O toga na
području Grada Pazina vrtić polazi 295 djece (57,2%) raspoređene u 14 odgojnih skupina u tri
objekta.
Program predškole u ustanovi nije organiziran u zasebnim skupinama, već su djeca,
njih 165, koji su ove godine školski obveznici, uključena u redovne programe Vrtića. Za djecu
u koji nisu uključena u redovni program vrtića, organizirat će se program predškole (150-250
sati) nakon natječaja koji se planira provesti u siječnju 2020.
Djeca s teškoćama, njih osmero, uključena su u redovne skupine te se uključuju u
aktivnosti ovisno o interesima, potrebama i mogućnostima. Organizirane su edukacije i grupe
podrške kako bi se odgajateljima pružila potpora te kako bi ih se osnažilo za rad s djecom s
teškoćama.
U izvještajnom razdoblju zbog radova na rekonstrukciji objekta matičnog vrtića u ul.
Prolaz O. Keršovanija, četiri odgojne skupine privremeno su izmještene u objekt u ul. 154.
brigade Hrvatske vojske u vlasništvu Grada Pazina. Taj objekt je od Ureda državne uprave
dobio odobrenje za rad u promijenjenim uvjetima za 4 odgojne skupine do 31.8.2020.
Dogradnja i rekonstrukcija „gornjeg“ vrtića započela je službenim potpisivanjem
ugovora, te uvođenjem u posao izvođača radova društva Vladimir Gortan d.d. Pazina 19.
srpnja 2019. godine. U izvještajnom razdoblju provedeni su radovi koji su po dinamici ispred
terminskog plana. U izvještajnom razdoblju izvedeni su građevinski radovi na centralnoj
dogradnji, elektroinstalaterski radovi, strojarski radovi na grijanju te vodoinstalaterski radovi.
Vrijednost radova u skladu s ponudom koja je odabrana u postupku javne nabave iznosi
6.741.190,50 kuna s PDV-om, a vrijednost stručnog nadzora 153.750,00 kuna s PDV-om.
Stručni nadzor provodi Učka konzalting d.o.o. iz Pazina.
Planirana je i nabava opreme ukupne vrijednosti 903.000,00 s PDV-om. Planirano
trajanje provedbe projekta odnosno provedbe ulaganja je 15 mjeseci, a samih građevinskih
radova je 365 dana, pa bi polaznici vrtića pedagošku godinu 2020/2021. trebali dočekati u
novim prostorima.
Krajem 2019. Dječji vrtić Olga Ban Pazin ostvario je značajne potpore iz vanjskih izvora
financiranja ukupne vrijednosti od oko 220.000,00 kuna. Na natječaju Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije pod nazivom „Program ulaganja u zajednicu“ Vrtić je ostvario
potporu od 50.000,00 kuna vezanu za redovno tekuće i investicijsko održavanje u Dječjem
vrtiću. Putem natječaja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ iz Pazina, kao
provedbenog tijela Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na temelju
Mjere 3. „Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama“ nabavljena
je kuhinjska oprema u vrijednosti od 170.000,00 kuna kojom će se povećati broj ribljih obroka
u vrtiću.
Grad Pazin nastavio je s provođenjem aktivnosti čiji je cilj stvaranje uvjeta za pružanje
podrške roditeljima i djeci rane (jaslične) dobi, koja se zbog nedostatnih prostornih kapaciteta
nisu uspjela upisati u redovne programe Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin. Na području Grada
Pazina otvorena su dva Obrta za čuvanje djece (u izvještajnom razdoblju jedan je obrt započeo
s radom, a drugi je izvršio sve pripremne radnje za početak rada 1. siječnja 2020. godine).
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Mjerom sufinanciranja, pored rada navedenih obrta, u izvještajnom razdoblju sufinanciran je i
boravak dva djeteta u privatnim dječjim vrtićima – Pingvin u Puli i Mali medvjed u Pićnu. Krajem
izvještajnog razdoblja zahtjev za sufinanciranje podnijelo je 11 roditelja neupisane djece.
2. Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin provodila je nastavu – redovnu, izbornu,
dodatnu i dopunsku, prema nastavnim planovima i programima Ministarstva znanosti i
obrazovanja te Godišnjem planu i programu rada Škole za 2019/20. godinu. Iz
decentraliziranih sredstava financirani su opći troškovi Škole (prijevoz učenika, energenti,
tekuće i investicijsko održavanje). Osim zakonskog standarda Grad Pazin financira brojne
aktivnosti iznad standarda.
Prijevoz autobusom je osiguran na 17 linija. Dnevno se duž 1.860 kilometara organizira
prijevoz za 767 učenika putnika (358 učenika od 1. - 4. razreda i 409 učenika od 5. - 8. razreda).
Prijevoz vlakom koristi 16 učenika (od toga 11 učenika od 1. - 4. razreda i 5 učenika od 5. - 8.
razreda), a za 4 učenika podmiruje se osobni prijevoz automobilima. Ukupno, prijevoz je
osiguran za 787 učenika (62% od ukupnog broja učenika u školskoj godini 2019/2020.).
U program rada produženog boravka tijekom školske 2019./2020. godine u Matičnoj
školi bilo je uključeno ukupno 109 učenika od 1. do 4. razreda u četiri skupine. Plaće učitelja
produženog boravka u MŠ Pazin sa 75% financira Grad Pazin, a 25% financiraju roditelji. Od
rujna 2018. godine u financiranje su se prema sporazumu uključile i Općine Cerovlje i
Gračišće.
Provodi se projekt Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kroz
koji se daju besplatni obroci voća, povrća i mlijeka za djecu financirani iz državnog proračuna.
Projekt provodi Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju. Putem iste Agencije proveden je i projekt Školski medni dan.
Putem Zaklade „Hrvatska za djecu“ proveden je projekt kojim je za 136 djece roditelja
s prihodima manjim od 2.000,00 kuna po članu domaćinstva sufinancirana školska prehrana
u iznosu od 5,50 kuna po obroku.
Projekt INkluzivne škole 5+, koji je započeo u školskoj godini 2017./18. traje 48 mjeseci.
Provodi se u 11 odgojno-obrazovnih ustanova. U 2019./2020. godini zaposleno je 60
pomoćnika u nastavi i 3 stručno komunikacijska posrednika, za 65 učenika s teškoćama u
razvoju, od toga 9 u OŠ Vladimira Nazora Pazin.
Redovito su isplaćivane stipendije za učenike i studente. Na dan 31. prosinca 2019.
godine Grad Pazin je stipendirao 10 učenika i 54 studenta.
U rad izvannastavne grupe Građanskog odgoja bilo je uključeno ukupno 18 učenika
petih razreda matične škole. Održana su ukupno 63 školska sata.
Tradicionalno, obilježen je Svjetski dan učitelja te je organizirana podjela priznanja
djelatnicima u ustanovama odgoja i obrazovanja za 10, 20, 30 i 40. godina rada, koja je ove
godine primilo njih 45.
U izvještajnom razdoblju izvršene su završne radnje za dobivanje građevinske dozvole
za dogradnju matične škole u Pazinu te je izrađen izvedbeni projekt. Izvršeni su radovi na
izmjeni derutnog krovišta na Područnoj školi Motovun, nabavljena je oprema za Glazbeni odjel
i računalna oprema.
Sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja u vrijednosti od 787.000,00 kuna svim
su učenicima osigurani besplatni udžbenici.
Krajem 2019. OŠ ostvarila je značajne potpore iz vanjskih izvora financiranja ukupne
vrijednosti 430.000,00 kuna.
Na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom
„Program ulaganja u zajednicu“ Škola je ostvarila potporu od 80.000,00 kuna vezanu uz
ulaganja u Područnu školu Sveti Petar u Šumi. Putem natječaja Lokalne akcijske grupe u
ribarstvu „Istarski švoj“ iz Pazina kao provedbenog tijela Agencije za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju, na temelju Mjere 3. „Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno
obrazovnim ustanovama“ nabavljena je kuhinjska oprema u vrijednosti od 347.846,25 kn za
Matičnu školu Pazin i Područnu školu Tinjan, kojom će se povećati broj ribljih obroka u školi.
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U sklopu uvođenja Cjelovite kurikularne reforme Grad Pazin potpisao je Ugovor o
sudjelovanju u drugoj fazi programa „e- Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja
škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ s Hrvatskom
akademskom i istraživačkom mrežom CARNET.
Podržan je rad Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u vidu financijske potpore
projektima kreativnog stvaralaštva učenika škole.
2. Područje kulture i zaštite kulturnih dobara
S Ministarstvom kulture Republike Hrvatske potpisan je ugovor o korištenju sredstava
Ministarstva u visini od 100.000,00 kuna za potrebe sanacije bastiona Turnić u Lindaru. Radovi
konstruktivne sanacije započeli su nakon izrade projektne dokumentacije u srpnju 2019.
godine. I. faza građevinske sanacije bastiona Turnić u Lindaru obuhvaća su strojno -ručni iskop
platoa za vezni serklaž uz arheološki nadzor i sanaciju kamenog zidnog plašta.
S Ministarstvom kulture Republike Hrvatske potpisan je ugovor o korištenju sredstava
Ministarstva u visini od 100.000,00 kuna za potrebe sanacije Palače Rapicio u Pazinu. Radovi
na sanaciji kuće Rapicio u programu za 2019. nastavak su radova iz prethodnih godina. Nakon
provedenih radova konstruktivne sanacije, a zbog planiranja daljnjih zahvata na objektu,
ukazala se potreba za definiranja buduće namjene i ishođenjem smjernica za uređenje
lokaliteta, stoga je Grad Pazin u 2019. godini naručio izradu Prostorno programske studije
korištenja i prezentacije palače Rapicio u Pazinu. Za potrebe definiranja uređenja i
prezentacije prostora prilaza palači Rapicio bilo je potrebno izvršiti konzervatorske radove koji
su obuhvatili istraživanje partera na cca 200 m2, uz izradu arheoloških sondi na pozicijama
koje su naznačene u dogovoru s nadležnim konzervatorom. Nakon radova uslijedila je izrada
ortofoto snimka zidina palače Rapicio i pomoćnih objekata otkrivenih tijekom konzervatorskih
radova. Radovi su realizirani tijekom jesenjih mjeseci.
Za nastavak arheoloških istraživanja na višeslojnom lokalitetu u Bermu, s
Ministarstvom kulture Republike Hrvatske potpisan je ugovor o financiranju u visini od
30.000,00 kuna. Arheološka istraživanja provedena 2019. godine, nastavak su istraživanja iz
2013., 2017. , 2018. godine. U rujnu 2019. godine istražene su dvije arheološke sonde.
Istraživanjima je potvrđeno kako je i na ovom dijelu nalazišta u razdoblju željeznog doba
funkcionirao objekt, čije je postojanje potvrđeno i rupama za nosive grede konstrukcije kuće.
Druga arheološka sonda (sonda 5), dimenzija 2 x 2 m, istražena je na nižem platou parcele,
15-ak metara istočnije od zone nekropole, a na svega nekoliko centimetara dubine došlo se
do matične stijene, u čijim su škrapama pronađena i istražena tri žarna groba.
S Ministarstvom kulture Republike Hrvatske potpisan je ugovor o korištenju sredstava
Ministarstva u visini od 140.000,00 kuna za građevinsku sanaciju unutrašnjosti zvonika crkve
sv. Nikole u Pazinu. Radovi na sanaciji zvonika crkve sv. Nikole u Pazinu u programu za 2019.
nastavak su radova iz prethodnih godina. Ovogodišnji radovi su IV. faza etapne obnove
zvonika. Radovi su započeli krajem srpnja, a okončani u prvoj polovici rujna 2019. godine. U
programu za 2019. godinu izvedeni su radovi građevinske sanacije unutrašnjosti zvonika. Na
rekonstruiranim drvenim međukatnim konstrukcijama izrađene su zaštitne ograde po uzoru na
postojeće Osim toga, izvršeno je čišćenje kamenog plašta, fugiranje kamenog plašta
vapnenim hidrauličkim mortom i podzidavanje kamenog plašta. Izvedeno je i uređenje otvora
koje se sastoji od podzidavanja klupčica i stolarskog te bravarskog uređenja postojećih ulaznih
vrata.
Potpisan je ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske u
visini od 100.000,00 kuna, kojima se financira preventivna sanacija kasnogotičko renesansnog urbanog sklopa citadele u Pazinu. Program je započeo u srpnju pripremnim
radovima zauzimanja javne površine i njene prilagodbe za potrebe organizacije gradilišta.
Zatim su radovi demontaže i rušenja obuhvatili izradu pomoćnih rampi za ručni prijevoz
materijala, čišćenje raslinja s unutrašnjosti urušenog objekta i okolnih kontaktnih prostora, uz
zbrinjavanje i odvoz raslinja, dobavu i montažu radnih skela, čišćenje i odvoz urušenog
materijala uz sortiranje kvalitetnog kamenog materijala koji se kasnije koristio za zidanje.
Demontirani su i labilni dijelovi višestrukog kamenog vijenca, dijela drvene krovne konstrukcije
i postojećeg nestabilnog dimnjaka. Zidarski radovi su se sastojali od ugradnje kamenih blokova
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na mjestima gdje nedostaju, izradu zaštite kruništa zida, dobave i ugradnje štapnih sidara te
privremenog zazidavanja svih otvora, kao i zatvaranja lučnog otvora, vrata u prizemlju,
daskama. Radovima je prethodila izrada ortofoto snimka fasada objekta na k.č. 115 S.I. (1521
N.I.).
S Istarskom županijom je potpisan Ugovor o korištenju sredstava, kojim je odobreno
sufinanciranje u visini od 50.000,00 kuna za izvođenje radova na Kaštelu, dok je financijska
potpora Ministarstva kulture na temelju prijave na javni poziv izostala. Kako su raspoloživa
sredstva nedostatna za realizaciju predmetne aktivnosti, sredstva su prenamijenjena za
sanaciju krovišta čuvaonica Etnografskog muzeja Istre i Muzeja Grada Pazina na adresi 154.
brigade HV u Pazinu. Radovi su izvršeni tijekom prosinca 2019.
Nastavljeno je provođenje rezidencijalnog programa Kuće za pisce u suradnji s
Istarskom županijom, a u izvještajnom razdoblju gostovala su i svoj rad prezentirala tri autora.
U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem u Pazinu i pazinskim izdavačima održan je
jubilarni deseti Sajam pazinske knjige.
Redovna djelatnost gradskih ustanova u kulturi sufinancirana je u skladu s Proračunom
Grada Pazina i u skladu s financijskim planovima ustanova.
3. Područje socijalno-zdravstvene skrbi
Pravo na naknadu za troškove stanovanja – režijske troškove tijekom godine koristilo
je ukupno 37 korisnika (31 samac i 6 kućanstava), od čega je bilo 16 korisnika zajamčene
minimalne naknade te 21 korisnik koji je pravo ostvario na temelju uvjeta prihoda iz Odluke o
socijalnoj skrbi Grada Pazina.
U izvještajnom razdoblju izdano je 55 rješenja za jednokratnu naknadu za novorođeno
dijete.
U skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina, 44 djece ostvarivalo je pravo na
naknadu u visini od 75% troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi za treće i svako
sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno
školuju (najdulje do 29. godine života). Grad Pazin je u skladu s Pravilnikom o mjerilima,
uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin: a) sufinancirao troškove
boravka u Dječjem vrtiću za 25 djece (za drugo i svako daljnje dijete iz obitelji koje istovremeno
polazi Dječji vrtić) u 25-postotnom iznosu te b) sufinancirao naknadu za boravak djece u Vrtiću
u 75-postotnom iznosu za 3 djeteta s poteškoćama u razvoju.
Pravo na naknadu troškova toplog obroka u osnovnoj školi u izvještajnom razdoblju
koristila su 42 učenika. Od toga 38 u omjeru od 75%, a 4 u 100-postotnom iznosu.
Naknadu za materijalnu zaštitu učesnika NOR-a u izvještajnom razdoblju ostvarile su
4 korisnice.
Pravo na jednokratnu novčanu naknadu korisnicima koji zbog trenutačnih materijalnih
teškoća nisu bili u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili
školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji ili nositelja prava, elementarne nepogode, zbog
nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i slično, u tijeku izvještajnog
razdoblja koristilo je 10 korisnika.
Uoči Božića pripremljeno je i podijeljeno 85 paketa najugroženijim osobama i(li)
kućanstvima, koji su sadržavali hranu i higijenske potrepštine vrijednosti 150,00 kuna te je
financirana kupnja pedeset i pet (55) poklon paketa pojedinačne vrijednosti 120,00 kuna koje
su socijalne radnice CZSS Pazin uručile korisnicima s područja Grada Pazina smještenim u
ustanovama socijalne skrbi (Brezovica, Motovun-Brkač, Pula, Nedešćina, Rovinj, Novigrad,
Raša, Stančić, Rijeka), organiziranom stanovanju, kao i članovima Poludnevnog boravka za
osobe s intelektualnim teškoćama Pazin, te Poludnevnog boravka Motovun.
Pravo na mjesečnu naknadu u novčanom iznosu od 200,00 kuna ostvarivalo je 10
korisnika zajamčene minimalne naknade starijih od 50 godina ili potpuno radno nesposobnih
korisnika.
Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa (GDCK) Pazin financirana je u
skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu iz proračuna Grada Pazina. Gradsko društvo
Crvenog križa Pazin pružatelj je socijalne usluge pomoć u kući na području Grada Pazina i
općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Žminj.
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Uslugom je u 2019. godini prosječno bilo obuhvaćeno 80 korisnika od čega, prosječno, 27 iz
Grada Pazina.
GDCK provoditelj je projekta „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u Gradu
Pazinu“ u kojem sudjeluje dvadesetak osoba s područja Grada. Na temelju Zahtjeva za
uvrštenje u proračun i ugovora sklopljenog s GDCK Pazin, Grad Pazin sufinancira navedeni
projekt. Mjesečno se na temelju zahtjeva GDCK sufinanciraju troškovi plaće voditeljice
projekta i materijalni troškovi projekta. Projekt sufinancira i Ministarstvo za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku.
Usluge Savjetovališta za brak i obitelj Pazin tijekom godine koristilo je 119 korisnika,
od toga 68 iz Grada Pazina. Istarska županija je iznosom od 5.000,00 kuna sufinancirala
djelovanje Savjetovališta u 2019. godini, a rad istog sufinanciraju i Grad Pazin te općine
Pazinštine za korisnike s njihova područja, na temelju četverogodišnjeg Sporazuma o
sufinanciranju.
Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Pazin je za šestero djece i njihovih pratioca plaćao
prijevoz na rehabilitaciju u Dnevni centar Veruda Pula. Grad Pazin je kao suosnivač Ustanove,
na temelju sklopljenog Ugovora o sufinanciranju redovne djelatnosti Dnevnog centra u 2019.
godini, za tu namjenu iz proračuna izdvojio 70.000,00 kuna.
U korištenje socijalne usluge Poludnevnog boravka u Pazinu, s ciljem prevencije
institucionalizacije i poboljšanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih
obitelji, uključeno je 15- ak osoba, od kojih 9 s područja Grada Pazina.
Savjetovalište za prehranu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Grad Pazin
sufinancira na temelju sklopljenog Ugovora o sufinanciranju u 2019. godini u visini od
26.000,00 kuna. Usluge Savjetovališta je tijekom godine koristilo 35 korisnika, kojima je
ukupno pruženo 69 nutricionističkih savjetovanja. Tijekom godine Savjetovalište je u Pazinu
djelovalo 20 dana.
Grad Pazin financijski podržava i Istarske domove zdravlja, Ispostavu Pazin pa je za
potrebe kupnje ultrazvučnog aparata iz Proračuna za 2019. godinu izdvojio 82.300,00 kuna,
te financirao aktivnosti kardiovaskularne prevencije i projekta Istra bez karijesa. Za drugi tim
HMP Ispostave Pazin (nadstandard) izdvojeno je 109.474,00 kuna.
Podržavani su programi/projekti ustanova socijalne skrbi kao što su Dom za odrasle
osobe Motovun (Domski band i Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite) i Dom za
starije osobe Novigrad (Jedinica za Ad i druge demencije).
U povodu Božićnih blagdana u razdoblju od 9. do 20. prosinca 2019. isplaćena je
jednokratna podrška osobama bez prihoda starijim od 65 godina i najugroženijim
umirovljenicima s mirovinama do 1.500,00 kuna mjesečno. Pravo na jednokratnu podršku u
iznosu od 200,00 kuna ostvarila su 72 korisnika.
Tijekom studenog 2019. g. provedene su 3 interaktivne radionice, namijenjene podršci
roditeljima, a provodile su ih 4 stručne osobe (psihologinje i pedagoginje). Cilj radionica bilo je
unaprjeđivanje roditeljske uloge i uspostavljanje bolje komunikacije u obitelji, kako između
roditelja i djece, tako i između bračnih partnera. Na 3 radionice ukupno je sudjelovalo 37
roditelja.
Dana 22. studenog održana je sjednica Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada
Pazina na kojoj su doneseni: Socijalno zdravstveni program rada 2019. do 2023. godine te
Operativni plan rada i prijedlog Proračuna za 2020. godinu.
U vezi s projektom izgradnja Doma za starije osobe i centra za pružanje
izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin, 24. svibnja 2019. raspisan je natječaj za
„Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu
deinstitucioanlizacije - II. faza“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.
- 2020.“ Prvi rok za prijavu bio je najavljen za 10. lipnja, no nakon više odgoda natječaj je
otvoren za prijave 15. listopada.
Cilj natječaja je unaprjeđenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u
zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih osoba iz ranjivih skupina te omogućio
njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.
Kako bi se zadovoljilo uvjete natječaja, u lipnju 2019. izrađena je Izmjena i dopuna
Idejnog projekta za gradnju „Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih
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socijalnih usluga Pazin“. Dana 1. srpnja ishodovano je Rješenje o izmjeni i/li dopuni lokacijske
dozvole koje je 17. srpnja 2019. postalo pravomoćno. Planira se graditi objekt dvojne namjene
koji obuhvaća gradnju Doma za starije osobe i Centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih
usluga Pazin.
Grad Pazin je zajedno sa Gradskim društvom Crvenog križa Pazin (koje je prijavitelj)
i Centrom za socijalnu skrb Pazin, kao partnerom, pripremio projekt SOS – skrb o starijima.
Projekt uključuje prijavu dijela građevine za provedbu izvaninstitucijskih socijalnih usluga (za
30 korisnika poludnevnog boravka i 90 korisnika socijalne usluge pomoć u kući) na spomenuti
natječaj. Projekt SOS- skrb o starijima prijavljen je na natječaj 15. listopada 2019., a rezultati
se očekuju tijekom 2020, godine.
Provedena je javna nabava za Izradu projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog
projekta s troškovnicima) za „Izgradnju I. faze Doma za starije osobe i centra za pružanje
izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin“. Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem Leko - biro
d.o.o. potpisan je 7. siječnja 2020. godine, a vrijednost usluga prema prihvaćenoj ponudi
iznosi 512.500,00 kuna, uključujući PDV. Izgradnja i opremanje objekta, uz potencijalna
sredstva EU fondova, financirat će se i kreditnim zaduženjem Grada u suradnji s Istarskom
županijom, a 5. studenog 2019. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o zaduživanju u
skladu s ponudom Privredne banke Zagreb d.d. za iznos od 37.000.000,00 kuna, bez počeka,
s otplatom u 180 mjesečnih rata, uz fiksnu kamatnu stopu od 1,45% godišnje, uz naknadu za
obradu zahtjeva 0,26% te bez naknade za rezervaciju sredstava.
18. prosinca 2019. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o davanju
suglasnosti Gradu Pazinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. u navedenom
iznosu, a Istarska županija u svom je proračunu planirala sufinanciranje kredita u iznosu od
50%.
U prvom polugodištu 2020, godini planiran je dovršetak izrade dokumentacije za
dobivanje građevinske dozvole, nakon čega slijedi javna nabava za izvođače radova i stručni
nadzor te opremanje. S izgradnjom 1. faze planira se započeti u drugoj polovici 2020. godine.
4. Područje sporta i rekreacije
Tijekom čitavog izvještajnog razdoblja organizirane su brojne sportske manifestacije u
organizaciji Zajednice sportskih udruga i klubova među kojima i one međunarodnog karaktera
Osim sportskih događaja u organizaciji pazinskih sportskih djelatnika, pazinski sportski tereni
ugostili su i županijska, državna pa i međunarodna natjecanja, primjerice u lipnju odbojkaška
utakmica američkog sveučilišta Clemson Univeristy, South Carolina i juniorske (U18)
reprezentacije Hrvatske i dr.
U srpnju i kolovozu, povodom gradskog blagdana Rim 2019., Zajednica sportskih
udruga Grada Pazina i sportske udruge članice Zajednice organizirale su niz sportskih susreta
(13. revijalni malonogometni turnir Rim 2019., Lov ribe udicom na plovak, 7. Memorijal Igor
Iggy Stranić, Ulična košarka Rim 2019., 7. Summer Open Cup Rim 2019., Međunarodni
otvoreni boćarski turnir – 11. Velika nagrada Pazina).
U rujnu i listopadu, povodom obilježavanja Rujanskih svečanosti, pod pokroviteljstvom
Grada Pazina i Istarske županije, pazinski sportski klubovi u suradnji s Zajednicom sportskih
udruga Grada Pazina i Pazin sportom d.o.o. organizirali su (4. nogometni turnir „25. rujna“, 13.
međunarodni odbojkaški turnir prijateljstva, 47. Rujanske susrete u lovu ribe udicom na plovak,
15. humanitarnu biciklijadu, 15. memorijal Marijan Salamun Salko).
Početkom prosinca na temelju provedenog Natječaja za sufinanciranje izobrazbe
stručnih kadrova u sportu u 2019. godini u vrijednosti 30.000,00 kuna, Zajednica sportskih
udruga Grada Pazina sufinancirala je školovanje 13 trenera koji rade u pazinskim sportskim
klubovima i udrugama. Sredstva su bila planirana u Programu javnih potreba u sportu Grada
Pazina za 2019. godinu. Zajednica osigurala je svim sportašima pazinskih klubova i udruga
besplatno obavljanje liječničkih pregleda u ustanovi za zdravstvenu skrb Adria Medic sa kojom
je sklopljen godišnji ugovor u iznosu od 75.000,00 kn. U 2019. godini obavljeno je ukupno 773
liječničkih pregleda.
Na redovnoj sjednici Skupštine Zajednice održane 23. prosinca 2019. godine donesen
je novi Pravilnik o financiranju programa sportskih klubova i udruga.
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Početkom školske godine organizirano je predstavljanje sportskih i drugih udruga kada
je s održavanjem započela i škola atletike koja redovno provodi svoje aktivnosti u sportskim
objektima.
U dijelu priprema za novu školsku i natjecateljsku godinu 2019/2020 obnovljene su crte
na prostoru velike dvorane Školsko-gradske sportske dvorane.
U mjesecu studenom zbog propuštanja vode i vlage s krovišta Školsko-gradske
sportske dvorane objekt su po pozivu posjetili predstavnici izvođača radova Mipcro d.o.o. koji
će u narednom vremenu sanirati nedostatke.
Nogometni savez županije Istarske i Pazin sport d.o.o. potpisali su početkom listopada
2019. godine Ugovor o sufinanciranju izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta u Pazinu te
krajem 2019. godine Aneks Ugovora o sufinanciranju kojim se razdoblje provedbe projekta
produžuje u 2020. godinu. Sredstva su dodijeljena prema Pozivu za sufinanciranje izgradnje,
građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2019. godini broj 424/2019 od
21.06.2019. godine i prijavi projekta Pazin sport d.o.o. „Izgradnja nogometnog igrališta s
umjetnom travom“ od 31.07.2019. godine. Na temelju Odluke Izvršnog odbora Nogometnog
saveza županije istarske o raspodjeli sredstava za sufinanciranje broj 591/2019., Nogometni
savez županije Istarske obvezuje se sufinancirati projekt u ukupnom iznosu do 601.468,86
kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.472.024,49 kn s PDV-om, što uključuje sve
građevinske radove na pripremi i izgradnji nogometnog terena s rasvjetom i potpornog zida, s
projektantskim nadzorom u dijelu elektrotehničkih radova, geodetske usluge te opremu.
Tijekom 2020. godine planira se provesti javna nabava i izvođenje radova.
5. O civilnom društvu
U 2019. godini putem javnog natječaja za financiranje programa/ projekata
/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada
Pazina financirano je ukupno 56 programa/ projekata/manifestacija: u području Odgoja i
obrazovanja (110.000,00 kuna) 9 programa/ projekata/ manifestacija (u 2018. godini 8); u
području kulture (220.000,00 kuna) 22 programa/ projekta/ manifestacije (u 2018. godini 18);
u području socijalne skrbi i zdravstva (140.000,00 kuna) 18 programa/ projekata/ manifestacija
(u 2018. godini 15); u ostalim područjima od interesa za opće dobro (110.000,00 kn) 7
programa/ projekata/ manifestacija (u 2018. godini 8).
Valja napomenuti da su u 2019. godini, uz 580.000,00 kuna dodijeljenih javnim
natječajem, sa 103.000,00 kuna financirane i udruge koje su izravno uključene u proračun za
2019. To su: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama 77.000,00 kuna, udruga Sigurna kuća
Istra 10.000,00 kuna te udruga Hoću-mogu za Vojta terapiju sa iznosom od 16.000,00 kuna.
Uz to, udruge su financirane i na temelju natječaja Ureda Grada za manifestacije u
povodu obilježavanja Dana Grada Pazina 2019. (vrijednost natječaja 20.000,00 kuna).
U 2019. godini financirane su i udruge koje je Grad Pazin dužan financirati u skladu sa
zakonskim odredbama poput Zajednice sportskih udruga Grada Pazina (1.234.000,00 kuna),
Gradsko društvo Crvenog križa Pazin-redovni programi (130.000,00 kuna), Gorska služba
spašavanja (10.000,00 kuna), Područna vatrogasna zajednica
(285.000,00 kuna).
U razdoblju srpanj-prosinac 2019. godine udruge nisu imale mogućnost korištenja prostora
u Društvenom centru Veli Jože Pazin zbog potrebe preseljenja djece iz Dječjeg vrtića Olga
Ban Pazin radi rekonstrukcije „gornjeg“ vrtića. Iako su sve prijavljene aktivnosti udruga
provedene, nemogućnost korištenja prostora u navedenom razdoblju iziskivala je dodatni
napor u organizaciji.
Iz Fonda gradova i općina na temelju natječaja Zaklade Istra, odobreni su i financirani
projekti Centra za mlade Alarm Pazin - projekt „Pazin izvan zidova“ (13.900,00 kuna) te
Planinarskog društva „Pazinka“ - projekt „Edukacijom do zdravlja - U zdravom tijelu, zdrav duh“
(14.440,00 kuna). Projekti će se realizirati u 2020. godini.
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IV. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA
1. Projekt I_ARCHEO.S sufinanciran je u sklopu natječaja ''Standard+ projekti'' prioritet
3: “prirodna i kulturna baština“, a provedba je započela 1. siječnja 2018. godine s trajanjem do
30. lipnja 2019. godine. Posebnim zahtjevom Nositelja projekta, trajanje projekta je u travnju
produženo do kraja rujna 2019. godine. Nositelj projekta je Teatro Publico Pugliese iz Barija,
Italija, a projekt je nastavak kapitalizacije ranije uspješno provedenog projekta Archeo.S (koji
je bio proveden u sklopu fonda IPA Jadranska prekogranična suradnja). Grad Pazin i Pučko
otvoreno učilište Poreč uz Grad Crikvenicu provodili su projekt u Hrvatskoj, dok su s talijanske
strane uključeni regija Abruzzo, Teatro Marche iz Ancone te Teatro Pubblico Pugliese. Ukupna
vrijednost projekta na kojem sudjeluje 5 partnera iznosi 1.176.243,00 Eura, dok je predviđeni
udio za aktivnosti Grada Pazina 148.215,00 €. Obveza izvještavanja kontrolnog tijela prve
razine je svakih šest mjeseci te su u drugoj polovici 2019. godine pripremljena i dostavljena
dva izvješća – treće izvješće o napretku projekt i završno izvješće. O aktivnostima provedenim
u projektu izviješteno je u prethodnom izvješću. Nakon što je u sklopu projekt I_Archeo.S.
sufinancirano osmišljavanje i izrada grafičkih i sadržajnih Standarda za izradu gastronomske
„košarice“ s pazinskim proizvodima koja će služiti kao suvenir, poklon paket i/ili promidžbeni
materijal, Grad Pazin je proveo jednostavnu nabavu izrade i nabavke samih „košarica“. Riječ
je o posebno dizajniranoj poklon kutiji naziva „Pazinska slasna priča“ koja dolazi u tri veličine
a koja je po prvi puta korištena kao poklon partnerima i suradnicima Grada Pazina povodom
božićno novogodišnjih blagdana.
2. E-Bike share point – Srce Istre - projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva
turizma RH u sklopu Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini. Ugovor
sa nadležnim ministarstvom sklopljen je u lipnju 2018. godine uz sufinanciranje od 107.900,00
kuna i rokom realizacije. Projekt je uspješno dovršen u lipnju 20019 godine nakon čega je u
suradnji sa Turističkom zajednicom središnje Istre izvršena nabavka bicikli i te je sklopljen
ugovor s Pazin sport d.o.o. o upravljanju i održavanju ovog energetski neovisnog sustava
iznajmljivanja električnih bicikli (e-bike share) s dodatkom usluge male servisne stanice za
bicikle (bike point) i informativne stanice za sve cikloturiste i druge posjetitelje.
3. Fond za sufinanciranje vlastitog udjela u financiranju EU projekata - sredstva Fonda
su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na
regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava iz fondova Europske unije. Grad Pazin je na otvoreni javni proziv pripremio i prijavio
četiri projekta koja su u tijeku i za čiju su provedbu sklopljeni ugovori: „Nabava spremnika za
odvojeno prikupljanje otpada“, „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro
odlagalište“ „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Jelenčići V“- IV faza“,
„Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada Jelenčići V“. Svi su
projekti prijavljeni na dan objave Javnog poziva ali je sufinanciranje odbijeno zbog
iskorištenosti sredstava.
4. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti - u lipnju je objavljen Javni poziv
za sufinanciranje projekata primjene koncepta "pametnih gradova i općina" za koji je Grad
Pazin pripremio i prijavio dva prijedloga projekta: „Uspostava sustava nadzora javnih površina
u gradu Pazinu“ i „Strateški plan razvoja grada Pazina u smjeru pametnog grada“. Oba su
projekta odbijena radi iskorištenja sredstava.
5. Početkom travnja (04. travnja 2019.) objavljen je drugi poziv za vaučere projekta
WiFi4EU. Budžet poziva iznosio je 51 milijun eura, podijeljen u 3.000 vaučera. Između više od
10.000 prijava, Grad Pazin uspješno je aplicirao na ovaj poziv te je krajem lipnja potpisan
Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF)
u visini 15.000,00 EUR. U roku od 18 mjeseci Grad Pazin mora iskoristiti navedeni vaučer te
uspostaviti pristupne točke za WiFi4EU, navedeni vaučer pokriva troškove opreme i ugradnje
pristupnih točaka, dok Grad mora snositi troškove interneta i održavanja opreme kako bi
mogao pružati besplatnu i visokokvalitetnu bežičnu vezu najmanje tri godine.
6. Projekt InLoRe - krajem 2017. godine, Grad Pazin dostavio je prijavu na projekt
InLoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities) sufinanciran iz Instrumenta za
povezivanje Europe CEF Telecom. Cilj projekta je osiguranje tehničkih i operativnih preduvjeta
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za zaprimanje i obradu elektronički zaprimljenih računa. Nakon što su u izvještajnom razdoblju
dovršene sve pripremne radnje 17. srpnja 2019. FINA je izvršila testiranje funkcionalnosti
modula za zaprimanje e-računa. Tijekom rujna i listopada izrađena su završna izvješća te je
početkom 2020. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izvršilo refundaciju
sredstava u skladu s dostavljenom dokumentacijom čime su završene aktivnosti na projektu.
Vrijednost projekta bila je 12.067 EUR od čega EU sufinancira 75% prihvatljivih troškova.
V. AKTIVNOSTI ZAMJENICE I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA
1. Mirjana Galant, zamjenica Gradonačelnika, predsjednica je Povjerenstva za
ravnopravnost spolova. U sklopu te dužnosti vodila je sjednice Povjerenstva, bila izvjestilac na
sjednici Gradskog vijeća u vezi s izvještajem o radu Povjerenstva za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2018. godine i Programom rada za 2019. godinu te radila na organizaciji i
provedbi aktivnosti iz Programa rada za 2019. godinu.
Zamjenica gradonačelnika prisustvovala je kulturnim i drugim događanjima: svečana
sjednica Općinskog vijeća Općine Motovun povodom obilježavanja Dana Općine Motovun,
svečana sjednica povodom Dana Općine Gevgelija, Republika Sjeverna Makedonija, Svečana
sjednica povodom Dana Općine Tivat, Republika Crna Gora, božićno novogodišnji prijem
novinara i prijem svećenika.
Zamjenica gradonačelnika održala je uvodne i pozdravne govore, te uputila riječi
zahvale i čestitke na organizaciji sljedećih događanja: promocija maturanata Gimnazije i
strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, otvaranje izložbe: Antun Božac „Prikazi Istre između
rukotvorstva i umjetnosti“ u Etnografskom muzeju Istre povodom Dana rukotvorina, prometno
edukativna akcija „Sigurno u prometu“ - natjecanje učenika osnovnih škola u poznavanju
prometnih propisa i sigurnosnih pravila u organizaciji Hrvatskog autokluba Pazin, posjet Domu
za psihički bolesne odrasle osobe Motovun u Brkaču povodom Dana mentalnog zdravlja,
Musica sacra – koncert prijateljstva povodom Međunarodnog dana zborskog pjevanja,
otvaranje Skupa speleologa Hrvatske u organizaciji Speleološkog društva Istra Pazin,
Skupština Kluba liječenih alkoholičara Pazin te svečano obilježavanje 40. godišnjice rada,
otvaranje izložbe „Čega se bojiš“ autora Maria Beletića u organizaciji Etnografskog muzeja
Istre te otvaranje izložbe „Život i djelo Vladimira Nazora“ autorice Anamarije Kurelić u
Državnom arhivu Pazin.
Zamjenica gradonačelnika sudjelovala je u protokolu polaganja vijenaca povodom
obilježavanja značajnih događanja. Sudjelovala je na sjednicama Odbora za društvene
djelatnosti Gradskog vijeća i sjednicama Gradskog vijeća, proširenom kolegiju gradonačelnika
te drugim protokolarnim aktivnostima prema programu Gradonačelnika.
Zamjenica Gradonačelnika u stalnom je kontaktu s građanima koji joj se obraćaju
osobno, telefonom ili putem e-maila u vezi različitih pitanja.
2. Veljko Brajković, zamjenik gradonačelnika, sudjelovao je u protokolu polaganja
vijenaca povodom obilježavanja značajnih događanja i drugim protokolarnim aktivnostima
prema programu gradonačelnika kao i u radu proširenog kolegija gradonačelnika.
Zamjenik gradonačelnika u stalnom je kontaktu s građanima koji mu se obraćaju
osobno, telefonom ili putem e-maila s različitim pitanjima.
VI. GRADSKA UPRAVA I SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Djelatnici upravnih tijela su, svaki u okviru svog djelokruga, provodili programe
Gradonačelnika, Vijeća i upravnih tijela. Rad upravnih tijela prikazan je kroz direktan i/ili
indirektan rad Gradonačelnika, pa se u ovom dijelu Izvještaja daju naznake o drugim
obavljenim poslovima:
1. Javna nabava provodila se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Pravilnikom o
provedbi jednostavne nabave ( „Službene novine Grada Pazina“ 2/17.) i Planom nabave za
2019. godinu i njegovim izmjenama i dopunama.
U izvještajnom razdoblju pokrenuto je 40 postupka jednostavne nabave u skladu s
Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave.
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U izvještajnom razdoblju prema Zakonu o javnoj nabavi provedeni su postupci javne
nabave i sklopljeni ugovori: Usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu
na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići V“ – IV faza, Usluga stručnog
nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta
komunalnog otpada „Jelenčići V“ – staro odlagalište, Izvođenje radova na sanaciji odlagališta
komunalnog otpada „Jelenčići V“- staro odlagalište, Izvođenje radova na sanaciji i konačnom
zatvaranju odlagališta otpada „Jelenčići V“ - IV faza, Nabava računala, računalne i elektroničke
opreme - Poduzetnički inkubator u Pazinu, Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju
I faze doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin
(ugovor sklopljen u siječnju 2020. godine), Opskrba električnom energijom za potrebe Grada
Pazina i ustanova (Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin i Pučko otvoreno učilište u Pazinu)
- sklapanje Okvirnog sporazuma za razdoblje 2020.-2021. godine.
Pratila se realizacija i sklapali aneksi ugovora za provedene postupke: Izgradnja i
opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada Jelenčići V (iz 2018. godine),
Izobrazno - informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (iz 2018. godine),
Izgradnja prometnice s komunalnom infrastrukturom - CESTA 2D u poslovnoj zoni Ciburi (iz
2019. godine), Izrada projektne dokumentacije „Zgrada autobusnog kolodvora u Pazinu“ i
povezni projekti jednostavne nabave „Izrada projektne dokumentacije Izgradnja kružnog toka
1 sigurnog pješačkog prijelaza i pješačkog mosta u zoni autobusnog kolodvora u Pazinu“ i
„Izgradnja Kružnog toka 2 i prometnice u zoni Autobusnog kolodvra“ (iz 2018. godine).
Pratila se realizacija po sklopljenim Okvirnim sporazumima iz prethodnih godina i to:
realizacija ugovora (narudžbenica) za predmet nabave „Nabava euro loživog ulja (LUEL) za
potrebe Grada Pazina i ustanova (OŠ Vladimira Nazora Pazin, Pučko otvoreno učilište u
Pazinu, Dječji vrtić Olga Ban Pazin i Pazin sport d.o.o.) (iz 2018. godine), realizacija drugog
ugovora te priprema i sklapanje trećeg ugovora za predmet nabave „Usluga prijevoza učenika
OŠ Pazin“ (iz 2018. godine), realizacije drugog ugovora za predmet nabave „Opskrba
električnom energijom za potrebe Grada Pazina i ustanova“ (Osnovna škola Vladimira Nazora
Pazin i Pučko otvoreno učilište u Pazinu (iz 2017. godine).
Pripremljene su tehničke specifikacije i dokumentacija o nabavi za predmet nabave
Modernizacija sustava javne rasvjete u Gradu Pazinu. Izvršeno je sedamnaest izmjena i
dopuna Plana nabave za 2019. godinu, te ažuriranje Registra ugovora kroz EOJN. Grad Pazin
pružao je administrativnu podršku u praćenju realizacije ugovora o provedbi postupaka javne
nabave projekta Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića Olga ban Pazin, dok su u izvještajnom
razdoblju provedena i zbog manjkavosti dostavljene dokumentacije prijavitelja na natječaj,
poništena dva postupka javne nabave za opremanje Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin.
2. Gospodarenje imovinom provodilo se prema pozitivnim propisima uz prethodnu
suglasnost Gradskog vijeća ili gradonačelnika. Od redovnih poslova izdvajamo pokretanje i
sudjelovanje u sudskim postupcima radi utvrđenja prava vlasništva, ostavinskim postupcima,
postupcima razvrgnuća suvlasništva, uređenja međa, proglašenja nestale osobe umrlom,
dopuna zemljišnih knjiga, ispravka zemljišnih knjiga, povezivanja glavne knjige s knjigom
položenih ugovora i dr., sudjelovanje u postupcima koji se vode pred Službom za imovinsko
pravne i opće poslove Ispostava Pazin, Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a odnose
se na utvrđivanje naknade odnosno povrata imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine.
Na inicijativu zainteresiranih osoba pripremljena je odluka o prodaji nekretnina u
vlasništvu Grada Pazina i proveden Javni natječaj, a kupoprodajni ugovori na temelju istog
sklopit će se u 2020. godini.
S ciljem rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zgradi poduzetničkog inkubatora,
donesena je odluka Gradskog vijeća nakon koje je sklopljen Ugovor o zamjeni nekretnina kojim
je ova zgrada u ulici Jože Šurana u Pazinu postala vlasništvo Grada Pazina, a zgrada u
Muntriljskoj ulici koju koristi Usluga d.o.o. Pazin prešla je u vlasništvo tog društva.
Za potrebe gradnje komunalne infrastrukture sklopljeni su s ovlaštenicima - Istarski
vodovod d.o.o. Buzet, HEP d.d. Zagreb, Rune crow d.o.o. Veprinac i Usluga odvodnja d.o.o.
Pazin ugovori o osnivanju prava služnosti gradnje vodova.
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Poslovni prostori - vođeni su tekući poslovni upravljanja poslovnim prostorom u
vlasništvu Grada Pazina (produžavani su ugovori o zakupu urednim zakupnicima, raskinuti su
ugovori o zakupu po zahtjevu zakupnika, sklopljeni su novi ugovori o zakupu nakon javnih
natječaja, provedeni su natječaji za zakup poslovnih prostora, izvršena su preuzimanja,
adaptacije i sufinanciranja i dr.).
Stambeni prostori - vođeni su tekući poslovni upravljanja stambenim prostorom u
vlasništvu Grada Pazina (produžavanja ugovora o najmu, raskidi ugovora, sklapanja ugovora,
adaptacije i sufinanciranja i dr.). U suradnji s Pazin d.o.o. radilo se na pripremnim radnjama
na povezivanju knjige položenih ugovora i zemljišnih knjiga za pojedine zgrade u kojima se
nalaze stanovi ili poslovni prostori u vlasništvu Grada Pazina (snimke izvedenog stanja zgrada,
etažni elaborati, utvrđivanje okućnica zgrada, sklapanje među vlasničkih ugovora).
3. U području prostornog planiranja:
1) U listopadu je održana javna rasprava u postupku stavljanja van snage DPU „Ciburi“
te je na sjednici Gradskog vijeća u studenome 2019. donesena Odluka o stavljanju van snage
tog plana.
2) Izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina - nakon izrade
nacrta prijedloga plana za javnu raspravu u razdoblju od 26. kolovoza do 9. rujna održan je
javni uvid u prijedlog plana s javnom raspravom održanom 3. rujna. Primjedbe na prijedlog
plana zaprimane su završno s 26. rujna. Nakon završetka javne rasprave izrađeno je izvješće
s javne rasprave.
4. Izdano je 9 rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade na području
Grada Pazina.
U periodu od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine zaprimljeno je ukupno 36 zahtjeva
neupravnog postupka u vezi prostornog planiranja. Do 31.12.2019. godine riješeno je ukupno
59 zahtjeva (12 lokacijskih informacija i 47 uvjerenja o statusu parcela - riješeni su zaostali
predmeti iz razdoblja od 2008. – 2017. godine).
U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 174 zahtjeva za izdavanje akata za
gradnju (74 upravni postupak i 100 neupravni). Od toga, do 31. prosinca riješena su ukupno
132 zaprimljena zahtjeva (zahtjevi iz 2019. godine i raniji zahtjevi), od čega je 46 zahtjeva
upravnog postupaka i 86 zahtjeva neupravnog postupaka.
Osim rada sa strankama i vršenja očevida na terenu, te navedenih poslova
graditeljstva, provodili su se postupci izdavanja rješenja o ispravci greške, lokacijske dozvole,
obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta, potvrde parcelacijskog elaborata,
rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja i postupci izdavanja
uporabne dozvole.
U skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu, Odluke o porezima Grada Pazina,
Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta te
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja,
uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim životinjama,
riješeno je 77 predmeta upravnog postupka, od toga 40 upravnih postupaka bez naknade i 37
upravnih postupaka s naknadom.
U skladu s odredbama Odluke o komunalnoj naknadi izdano je 55 rješenja u
predmetima upravnog postupka, a kontinuirano se prate i promjene u svezi obveza plaćanja
komunalne naknade. Rješenjima je odlučeno o 43 žalbe pristigle na Rješenja o komunalnoj
naknadi.
U skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Ugovorom s Hrvatskim
vodama izdano je 68 rješenja u predmetima upravnog postupka, a kontinuirano se prate i
promjene u vezi s obvezom plaćanja naknade za uređenje voda.
Prometni redar je kontinuirano, u polovici radnog vremena, vršio kontrolu vozila
parkiranih suprotno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama te je izdao 178 Obavijesti o
počinjenom prekršaju od čega je naplaćeno 27.300 kuna.
U skladu s odredbama Odluke o komunalnom doprinosu izdano je 20 rješenja o
komunalnom doprinosu za izgradnju te 27 rješenja o komunalnom doprinosu za ozakonjenje.
U skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama izdano je 15
rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
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5. Dovršena je izrada glavnog projekta rekonstrukcije i proširenje sustava javne
rasvjete Grada Pazina te je zatraženo i dobiveno odobrenje HBOR-a na projekt. Potpisan je
ugovor u kreditiranju s HBOR-om i pokrenute radnje za provedbu postupka javne nabave.
6. Grad Pazin je putem postupka jednostavne nabave ugovorio organizaciju programa
povodom obilježavanja blagdana Rim. Ugovor ukupne vrijednosti 79.839,00 kuna (bez PDVa) s vanjskim izvršiteljem sklopljen je u travnju 2019. godine, a uključivao je organizaciju
programa, produkciju, marketing i ostale logističke aktivnosti. Na Rimu su nastupili Mladen
Grdović i The night express band uz uvodne programe Limene glazbe Pazin i Zagrebačkog
orkestra ZET-a te mladih pjevača udruge Mali veliki mikrofon. Uz zabavni program Rima, uoči
i neposredno nakon samog Rima, održano je još 9 sportskih, kulturnih i zabavnih programa u
organizaciju udruga, institucija i mjesnih odbora kojima se obilježava ovaj tradicionalni
blagdan.
Veseli prosinac u Pazinu je manifestacija koja se već niz godina održava tijekom
mjeseca prosinca a cilj joj je obogatiti turističku ponudu Pazina u vrijeme božićnih blagdana.
Partneri su Udruženje obrtnika Pazin, Pučko otvoreno učilište te Turistička zajednica središnje
Istre. Cijeli program prati usku suradnju sa ugostiteljima te programima udruga i institucija, kao
i koordinaciju događaja i zajednički marketing svih prosinačkih događanja u Pazinu.
Manifestaciju obilježava zajednički rad na osmišljavanju aktivnosti i ponude, promocije i
financiranja programa pri čemu je glavni inicijator i koordinator Ured Grada a uključuju se
ugostitelji, trgovci, udruge i institucije. Od kraja studenog do kraja prosinca 2019. godine u
Pazinu su udruge, ustanove i ugostitelji organizirali čak 27 koncerata koji su se odvijali u
Spomen domu, sportskoj dvorani te u sedam caffe barova i noćnih klubova. Osim koncerata
organizirani su i sportski susreti, tematske zabave ali i predstave, stand up komedije i programi
za djecu pa je tako Pazin bio domaćin više od 50 kvalitetnih programa u 30 dana. Grad Pazin
organizirao je programe povodom Badnjaka i Božića te „dočeka Nove godine u podne“, sve
na klizalištu odnosno platou ispred Spomen doma. Povodom Božića je u Pazinu organizirano
čak devet programa – živih svirki i tematskih zabava diljem grada, na klizalištu je organiziran
program Badnjak na ledu, a na sam Božić koncert Remix banda. Ispraćaj stare i doček nove
godine u Pazinu je obilježilo pet prigodnih programa već od jutarnjih sati. Na dočeku u podne
nastupio je Replay band. Grad Pazin organizirao je i Božićni sajam u ulici 25. rujna koji se je
odvijao u tjednu prije Božića a na kojemu je sudjelovalo 12 OPG-ova i obrtnika, udruga i
ustanova.
Festival Palačinki organiziran je po šesti put, ove godine prvi puta dva dana – u subotu
30. studenog i nedjelju 1. prosinca 2019. godine u Spomen domu. Osim ponude u Spomen
domu veliku su ulogu imali i ugostiteljski objekti u Pazinu i okolici. Čak jedanaest slastičarni,
restorana i pizzerija nudili su u svojim objektima za ovu priliku posebno pripremljene palačinke.
Istovremeno su u Spomen domu različiti ugostiteljski objekti iz Istre pripremali svaki po
najmanje tri vrste palačinki. U suradnji s partnerima festivala organizirane su prateće aktivnosti
pa su tako posjetitelji festivala mogli čitavu subotu sudjelovati u Slatkom shoppingu te kupovati
u sedamnaest pazinskih trgovina po posebnim festivalskim popustima, u sklopu Slatkih posjeta
razgledati Kaštel i Pazinske muzeje te istražiti pazinsko podzemlje vođeni iskusnim
speleolozima ili preletjeti Pazinsku jamu Zip lineom također po promotivnim cijenama. U sklopu
festivala palačinki u Spomen domu su se oba dana odvijale igraonice za djecu u dvorani Istra,
a u subotu u kinu dvije predstave animiranog hita Frozen II., u nedjelju popodnevnim satima
nastup mađioničara te večernji spektakl u velikoj dvorani Spomen doma – predstava Cirkus
na ledu. Festival je kao i svake godine polučio veliki uspjeh i profilirao se u najposjećeniji
događaj u Pazinu uz ljetnu manifestaciju Rim.
Na realizaciju programa Badnjaka, Božića i Nove godine te Festivala palačinki ukupno
je utrošeno 107.200,00 kn + PDV. Program Veselog prosinac su uz Turističku zajednicu
središnje Istre putem Javnog poziva sufinancirali i Upravni odjel za turizam Istarske županije i
Turistička zajednica Istarske županije, s po 10.000,00 kuna.
U prosinačke aktivnosti u 2019. godini značajno se uključila i Turistička zajednica
središnje Istre koja je izradila zajedničke promotivne brošure Prosinac u središnjoj Istri te
suorganizirala Klizalište u srcu Istre na platou ispred Spomen doma koji je postao centar većeg
dijela prosinačkih događanja u Pazinu. Klizalište i prateće programe zajednički su organizirali
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Turistička zajednica, Grad Pazin i Pučko otvoreno učilište. Uz klizalište su se svakog vikenda
u prosincu održavali posebni događaji poput dolaska sv. Nikole i sl.
7. U izvještajnom razdoblju Grad Pazin je skladu sa zakonskim propisima kontinuirano
organizirao poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj,
učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
U skladu s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Radna skupina koju je
imenovao gradonačelnik izradila je Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pazin
koja obuhvaća obradu sljedećih rizika: potres; požar otvorenog prostora; epidemije i
pandemije; ekstremne temperature; tehničko - tehnološke nesreće s opasnim tvarima i
poplave. Procjenu rizika usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici 27. lipnja 2019. godine, a koristi
se kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika velikih nesreća, odnosno
prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima.
Na temelju donesene Procjene rizika Gradsko vijeće je 5. studenog 2019. godine
donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada
Pazina, uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite.
U 2019. godini JVP Pazin, kao glavna operativna snaga sustava civilne zaštite Grada
Pazina, zabilježila je 238 intervencija koje su se odvijale pretežito na području Grada Pazina
(158), te u Općinama Pazinštine (58). Izgorjela površina otvorenog prostora u 2019. godini
iznosila je 9,72 ha (46 intervencija). Također, zabilježena je 79 tehničkih intervencija, 15
intervencija gašenja požara na građevinama, 6 intervencija gašenja požara na prometnim
sredstvima i 89 ostalih intervencija.
Grad Pazin sudjelovao je na sjednicama Stožera civilne zaštite Istarske županije kod
priprema za ugroze od poplava na području Istarske županije, kao i u pripremi provedbi mjera
civilne zaštite u slučaju zimskih uvjeta na području Istarske županije.
U razvoju sustava civilne zaštite Grad Pazin uspješno surađuje sa svim operativnim
snagama sustava civilne zaštite, pravnim osobama koje se civilnom zaštitom bave redovnom
djelatnošću, te svim ostalim subjektima koji se prema ukazanim potrebama uključuju u sustav
civilne zaštite na području Grada Pazina.
U 2019. godini iz Proračuna Grada Pazina financirale su se aktivnosti civilne zaštite u
ukupnom iznosu od 5.663.837 kuna. Od ostvarenih rashoda najveći dio se odnosi na rashode
za redovni rad vatrogastva - 4.871.308 kuna.
8. Služba za unutarnju reviziju je u izvještajnom razdoblju obavljala revizije iz Godišnjeg
plana za 2019. godinu, pratila izvršavanje preporuka iz prethodnih revizija, davala stručna
mišljenja u području obavljanja upravljačkih funkcija s ciljem poboljšanja efikasnosti i
transparentnosti poslovanja Grada, surađivala sa upravnim tijelima Grada u izradi općih akata,
poslovima proračunskog računovodstva, poslovima civilne zaštite, te drugim poslovima.
Služba je pripremila Očitovanje na Nacrt objedinjenog godišnjeg izvješća o sustavu
unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2018. godinu, kojeg donosi Vlada
RH.
U skladu s obvezama utvrđenim Naputkom o kontinuiranom stručnom usavršavanju
unutarnjih revizora u javnom sektoru, voditelj Službe prisustvovao je seminarima unutarnjih
revizora Hrvatske, te radionicama iz područja fiskalne odgovornosti, razvoja unutarnjih
kontrola i proračunskog računovodstva.
Služba je surađivala s Državnim uredom za reviziju koja je u drugom polugodištu 2019.
godine obavljala Financijsku reviziju Grada Pazina za 2018. godinu. U suradnji s upravnim
odjelima pripremala je potrebnu dokumentaciju, izvješća, evidencije i druge informacije
potrebne za obavljanje revizije, te pripremila očitovanje na Izvješće državne revizije i pratila
provedbu naloga i preporuka iz prethodnih godina. U svom izvješću Državni ured za reviziju
izrazio je bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i bezuvjetno mišljenje o usklađenosti
poslovanja sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima Grada Pazina.
U prosincu 2019. godine Služba je izradila Godišnji plan unutarnje revizije za 2020.
godinu koji se dostavlja Ministarstvu financija.
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VII. PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE
Predstavnik talijanske nacionalne manjine u Gradu Pazinu Toni Erdfeld, bio je prisutan
na četiri sjednice Gradskog vijeća i surađivao s gradskom upravom u vezi s pitanjima od
važnosti za talijansku nacionalnu manjinu.
VIII. MJESNA SAMOUPRAVA
Projekt Pazi(n) proračun! - javne rasprave u mjesnim odborima tijekom kojih su
okupljeni mještani izravno svojim glasovima odlučivali o komunalnim akcijama koje će se
uvrstiti u Prijedlog proračuna za 2020. godinu održale su se 17. rujna u Bermu i Trvižu, 18.
rujna u Starom Pazinu i Lindaru te 19. rujna u Pazinu i Zarečju. Izvršene su pripreme za
navedene rasprave te su sastavljeni i objavljeni zapisnici po završetku pojedine rasprave.
Dana 4. prosinca 2019. godine održana je završna javna rasprava u sklopu projekta Pazi(n)
proračun! u dvorani Istra Spomen doma. Izglasane komunalne akcije uvrštene su u proračun
za 2020. godinu.
U izvještajnom razdoblju provedene su male komunalne akcije koje su odabrane na
javnim raspravama po mjesnim odborima u sklopu Projekta Pazi(n) proračun! 2018. godini,
kada je u odnosu na ranije godine izmijenjen koncept, odnosno uveden je dvogodišnji ciklus
provedbe, tako da su o sredstvima odlučivali mještani 6 (Grdoselo, Heki, Kršikla, Kašćerga,
Zamask, Zabrežani) od 12 mjesnih odbora koliko ih ima na području Grada Pazina. Provedene
su sljedeće male komunalne akcije: postavljene su autobusne čekaonice u naselju Bravari
(MO Kašćerga) i Kršikli (MO Kršikla), u MO Kršikla postavljen je putokaz za mjesto „Frki“, u
MO Kašćerga postavljena su 4 solarna rasvjetna tijela, jedno u naselju Jukani te tri u naselju
Bravari, na malonogometnom igralištu u Zabrežanima (MO Zabrežani) postavljen je sanitarni
kontejner – svlačionica, u MO Zabrežani postavljeno je jedno dodatno rasvjetno tijelo u mjestu
Zgrablići (LED), izvršena je sanacija oštećenja asfaltnog zastora u naseljima Zabrežani i
Zgrablići, izvršena je strojna košnja poljskih puteva, u MO Zamask izvršeno je asfaltiranje dijela
nerazvrstane ceste do naselja Lužer dužine 240 m , širine 3,0 m, u MO Pazin izvršena je
sanacija sustava oborinske odvodnje i asfalta na dijela nerazvrstane ceste nadomak naselja
Rijavac, u Ježenju (MO Heki) uređen je plato budućeg malonogometnog igrališta, u Grdoselu
(MO Grdoselo) kod zgrade Mjesnog odbora uređeno je dječje igralište i plato košarkaškog
igrališta na kojem je postavljen novi koš i tabla, u naselju Grubiši (MO Heki) izvršeno je
asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste do naselja Grubiši do pruge dužine 103 m , širine 3,0 m.
Gradonačelnik i predstavnici gradske uprave prisustvovali su sjednicama vijeća
mjesnih odbora te su održavani sastanci s predstavnicima vijeća mjesnih odbora u cilju
pribavljanja informacija o potrebama pojedinih mjesnih odbora kao i radi prezentiranja
projekata koji se provode na njihovom području. Na oglasnim pločama mjesnih odbora i na
mrežnim stranicama Grada objavljivane su obavijest od interesa za građane.
IX. JAVNOST RADA
Rad gradonačelnika i gradske uprave javan je i transparentan. O aktivnostima gradske
uprave, gradonačelnika i radu Vijeća građani su informirani putem medija, tiskovnih
konferencija, službenog portala Grada, intervjua i oglasnih ploča te objavom akata u
službenom glasilu, a sve u cilju pravodobnog obavješćivanja 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 podizanju kvalitete života u svim
područjima, u granicama proračunskih mogućnosti.
Informacije koje posjeduje, nadzire ili njima raspolaže Grad Pazin dostupne su
zainteresiranim korisnicima kako po pojedinačnim zahtjevima ovlaštenika, tako i ažurnim
objavljivanjem informacija o radu tijela s javnim ovlastima u skladu sa Zakonom o pravu na
pristup informacijama ili putem savjetovanja za zainteresiranom javnošću.
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U izvještajnom razdoblju provedeno je šest savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,
i to za Nacrt prijedloga Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup, Nacrt prijedloga Odluke
o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, Nacrt prijedloga Odluke o
komunalnom redu (savjetovanje i ponovljeno savjetovanje), Nacrt prijedloga Odluke o
uređenju prometa na području Grada Pazina, Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Pazina.
U izvještajnom razdoblju zaprimljena su dva zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup
informacijama, a svi zahtjevi riješeni su u zakonskom roku i usvojeni.
Prijenos sjednica Gradskog vijeća odvija se putem mrežnih stranica Grada.
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