


1 

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 
23/14., 1/18., 5/20., 4/21 i 24/21-pročišćeni tekst), Gradskom vijeću Grada Pazina podnosim 
 

IZVJEŠTAJ  O  RADU GRADONAČELNICE  GRADA  PAZINA 
Za siječanj – lipanj 2022. godine 

 
Ovim se Izvještajem daje prikaz aktivnosti po pojedinim područjima iz nadležnosti 

gradonačelnice za prvo polugodište 2022. godine s osvrtom na rad gradske uprave. Naime, službenici 
upravnih tijela su, svaki u okviru svog djelokruga, provodili programe Gradonačelnice, Gradskog vijeća 
i upravnih tijela. Rad upravnih tijela prikazan je kroz direktan i/ili indirektan rad Gradonačelnice, pa se 
kroz izvještaj daju i naznake o obavljenim poslovima. 

 Izvještaj o radu za drugo polugodište 2021. godine Gradsko vijeće Grada Pazina raspravilo je 
na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 19. srpnja 2022. godine. 
 

1.  Općenito – rad Gradonačelnice kao nositeljice izvršne djelatnosti 
  

1. U izvještajnom razdoblju Gradonačelnica je obavljala poslove iz svog djelokruga u okviru 
ovlasti propisanih zakonima, Statutom Grada Pazina i gradskim općim aktima. U poslovima upravljanja 
Gradom imala je, osobito u pripremi nacrta i prijedloga akata te drugih dokumenata stručnu podršku 
gradskih upravnih tijela, ustanova i društva u su/vlasništvu Grada.  
 

2. Gradonačelnica Suzana Jašić je u skladu sa svojim ovlastima u izvještajnom razdoblju donijela 
velik broj različitih akta kao što su odluke, zaključci, suglasnosti, natječaji i drugi akti, među kojima 
ističemo: Godišnji plan raspisivanja Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija 
organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2022. godinu, 
Odluku o osnivanju i imenovanju članova Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Pazin za period od 
2022. do 2027. godine, Odluku o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbanog područja 
Pazin za period od 2022. do 2027. godine, Odluku o postupku vrednovanja Strategije razvoja Urbanog 
područja Pazin za period od 2022. do 2027. godine, Plan nabave Grada Pazina za 2022. godinu, Plan 
prijma u službu u upravna tijela Grada Pazina Za 2022. godinu,  Zaključak o isplati razlike namještenici 
do minimalne plaće u 2022. godini, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku za realizaciju nastave po 
C-modelu osnovnoj školi za period od 26. siječnja do 31. siječnja 2022., Zaključak kojim se u cijelosti 
usvaja Izvještaj o popisu imovine i obveza Grada Pazina, Zaključak kojim se Jedinstvena baza podataka 
nerazvrstanih cesta Grada Pazina mijenja i dopunjuje, Odluku o kriterijima za financiranje Javne 
vatrogasne postrojbe Pazin u 2022. godini, Odluku o osnivanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja 
propisanih (formalnih) uvjeta prijava na Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/ 
manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2022. 
godini, Odluke o osnivanju Povjerenstava za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta 
prijava na Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog 
društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2022. godini u području kulture, zatim 
u području odgoja i obrazovanja, u ostalim područjima i području zaštite životinja, te u području 
socijalne skrbi i zdravstva, Odluku o osnivanju u imenovanju članova Povjerenstva za prigovor u 2022. 
godini, Odluku o prodaju građevinskog zemljišta, Odluku o ustrojavanju Upravljačke skupine za 
postupak vrednovanja Strategije razvoja Urbanog područja Pazin  za period od 2022. do 2027. godine, 
Odluku o imenovanju povjerenstva za otvaranje i ocjenu prijava za financiranje programskog sadržaja 
i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2022. godini, Zaključak kojim se AgroTerra Istra 2022 
proglašava manifestacijom od interesa za Grad Pazin, Zaključak kojim se prihvaća Program rada Kuće 
za pische – Hiže od besid za 2022. godinu, Zaključak kojim se prihvaća Projekt Savjetovalište za brak i 
obitelj Pazin, Zaključak kojim se prihvaća zahtjev trgovačkog društva Autotransa izdavanje dozvole za 
prijevoz ostalih putnika na relaciji posebnog linijskog prijevoza Mala Učka – Lupoglav, Zaključak kojim 
se prihvaća nacrt Prijedloga IV Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina, 
Zaključak kojim se prihvaća Program mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području 
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Grada Pazina u 2021. godini, Zaključak o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja 
epidemije bolesti Covid-19 za zakup poslovnih prostora, dva zaključka kojim se utvrđuje prijedlozi 
Natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, te dva natječaja za davanje 
u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Natječaja 
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina te Natječaj za davanje u zakup zemljišta u 
vlasništvu Grada Pazina, Odluku o potporama ugostiteljima Grada Pazina za organizaciju pratećih 
programa povodom međunarodnog sajma poljoprivrede i pčelarstva „Agroterra Istra 2022“, Odluku o 
produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području MO Pazin prigodom održavanja 
„Agroterra Istra“, Zaključak kojim se ugostiteljskim objektima, za potrebe organizacije pratećih 
programa sajma „Agroterra“ odobrava potpora male vrijednosti, Odluke o dodjeli financijskih sredstva 
organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2022. godini u području kulture, zatim u 
ostalim područjima od interesa za opće dobro, u području odgoja i obrazovanja, te u području socijalne 
skrbi i zdravstva, Odluku o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojim se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja 
podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima, Odluku o uključivanju 
pomoćnika u nastavi za učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, te njezinu izmjenu, Jedan 
zaključak i jedno Rješenje o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za 2022. 
godinu, Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga plana IV. Izmjena i dopuna Generalnog 
urbanističkog plana Grada Pazina, Zaključak kojim se odobrava kratkoročno zaduživanje Grada Pazina, 
Zaključak kojim se daje suglasnost za isplatu dodatka za uspješnost u radu jedne službenice, Zaključak 
o izboru nakladnika i visina potpora za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva 
elektroničkih medija u 2022. godini, četiri Zaključka o odobrenju potpore - umanjenju zakupnine 
poslovnog prostora, Zaključak kojim se Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu odobrava 
rezervacija parkirnog mjesta, Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o trećim 
izmjenama i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Zaključak kojim 
se udruzi Istra pomaže dodjeljuje na privremeno korištenje prostor u vlasništvu Grada, Zaključak kojim 
se najmoprimcima stanova u vlasništvu Grada, a kojima ugovori istječu tijekom kalendarske godine, 
pod uvjetom da imaju podmirena sva dospjela dugovanja prema Gradu, produžava najam, pod istim 
uvjetima, na daljnjih pet godina, Zaključak kojim se sadašnjim zakupcima poslovnih prostora u 
vlasništvu Grada, a kojima ugovori istječu tijekom kalendarske godine, i koji u potpunosti izvršavaju 
obveze iz ugovora, produžava zakup, pod istim uvjetima, na daljnjih pet godina, pet Zaključaka o 
subvenciji kamatne stope, Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin za postupak 
jednostavne nabave: Nabavka penjačke stijene, Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga 
Ban“ Pazin na Odluku o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Zaključak o 
usklađenju Plana zaštite od požara Grada Pazina sa novonastalom situacijom, Zaključak kojim se 
utvrđuju najpovoljniji ponuditelji po Javnom pozivu za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina,  dva 
zaključka kojim se utvrđuju najpovoljniji ponuditelji po Javnom natječaju za zakup poslovnih prostora 
u vlasništvu Grada Pazina, Odluku o raspisivanju poziva na iskaz interesa na suradnju u organizaciji 
programa Proljetnog festivala povodom obilježavanja Dana Grada Pazina 2022. godine,  Odluka o 
imenovanju Komisije za davanje stanova u vlasništvu Grada Pazina u najam, Odluka o imenovanju 
osoba za provedbu aktivnosti za pojedinačni smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine,  Odluku o osnivanju 
i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstva udrugama/organizacijama civilnog 
društva za suradnju u organizaciji programa Proljetnog festivala povodom obilježavanja Dana Grada 
Pazina, Suglasnost Hrvatskim cestama za ishodovanje Izmjene i dopune građevinske dozvole za projekt 
prometnice Štefanije Ravnić, Zaključak o prihvaćanju prijedloga Povjerenstva za raspored dodjele 
sredstva za suradnju u organizaciji programa Proljetnog festivala, dva zaključaka o davanju na 
korištenje službenog automobila, Zaključak o imenovanju povjerenstva za davanje koncesija,  Zaključak 
kojim se Pazin d.o.o. nalaže nadoknada troškova izrade procjembenog elaborata sa računa zajedničke 
pričuve, Zaključak kojim se „festival strukovnih zanimanja“ proglašava manifestacijom od interesa za 
Grad Pazin, Odluka o raspisivanju javnih poziva za programe i organizaciju podržavajuće infrastrukture 
i usluga u sklopu „Manifestacije drugačije ljeto u Pazinu“ u 2022. godini, Zaključak kojim se Barbara 
Močibob Šperanda utvrđuje zamjenicom voditeljice Savjetovališta za Brak i obitelj, Zaključak kojim se 
prihvaća prijedlog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina, Odluku o 
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osnivanju radne skupine za strateško i prostorno planiranje Grada Pazina, Zaključak kojim se Skupštini 
trgovačkog društva Usluga d.o.o. predlaže opoziv i razrješenja članova Nadzornog odbora i izbor i 
imenovanje novih, Zaključak o najljepše uređenom izlogu, tri Zaključka o dodjeli zahvalnica, i to 
Športskom ribolovnom društvu „Pazinčica, Udruženju obrtnika Pazin, te Antonu Radoloviću za stoto 
darivanje krvi, četiri zaključka o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovora o privremenom korištenju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, Odluku o iznosu mjesečne cijene predškolskog programa 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2022. godinu koji plaćaju roditelji ili skrbnici djeteta, zaključak kojim 
se utvrđuje da je obavljanje djelatnosti dovođenja, prihvata i vođenja posjetitelja u području Značajnog 
krajobraza Pazinski ponor od značenja za Grad Pazin kao i Zaključak kojim se dozvoljava Usluga 
odvodnji d.o.o., za potrebe gradnje građevine infrastrukturne namjene – vodnogospodarskog sustava 
odvodnje otpadnih voda – kanalizacijski kolektor Rijavac poduzimanje svih nužno potrebnih 
prethodnih radnji, kao i veći broj zaključaka o izravnoj dodjeli financijskih sredstva te donacija 
(odobrenja financijskih pomoći).  

Gradonačelnica je donijela i opće akte, poput Izmjena i dopuna Pravilnika u unutarnjem redu, 
potom novog Pravilnika o unutarnjem redu, Plana brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih 
osoba Grada Pazina te njegovih izmjena i dr. 

Zbog novog ustrojstva, Gradonačelnica je dvije službenice imenovala osobama koje 
privremeno obavljaju poslove pročelnica. 

U izvještajnom razdoblju, u okviru svoje nadležnosti potpisala je veliki broj ugovora, čiju 
realizaciju prate upravni odjeli, svaki u svojoj nadležnosti. 
 
3. Gradonačelnica Suzana Jašić je kao nositeljica izvršne vlasti na vlastiti poticaj i/ili na prijedlog 
ovlaštenih prema Gradskom vijeću na razmatranje i/ili donošenje uputila dio akata koji je bio planiran 
u Programu rada Gradskog vijeća u I. polugodištu: Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina; Prijedlog Odluke o promjeni namjene 
javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu za potrebe gradnje objekta: Spojna ceste Istarski 
ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64); Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada 
Pazina za mjesec studeni i prosinac 2021. godine; Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne 
vatrogasne postrojbe Pazin u 2021. godini; Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2022. godinu; Izvješće o ostvarivanju Programa 
korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2021. godini; Izvještaj o stanju 
sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2021. godinu; Prijedlog Godišnjeg plana razvoja 
sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2022. godinu; Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja 
u području  prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2021. godini; Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena 
i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina; Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim 
prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2021. godine;  
Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Muzeja grada Pazina za 2021. godinu; 
Programsko izvješće o radu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2021. 
godinu; Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada 
Pazina za 2021. godinu; Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2021. godini; Prijedlog 
Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina; Prijedlog Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice 
na nekretninama; Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu; 
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću manjka u Proračunu Grada Pazina za 2021. godinu; 
Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu; Prijedlog Prvih (I.) izmjena 
Programa javnih potreba Grada Pazina za 2022. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i 
zdravstva i c) sporta; Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu; Prijedlog Prvih (I.) izmjena 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu; Prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama; Prijedlog Odluke o donošenju 
Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine; Prijedlog Odluke o prodaji 
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nekretnina u vlasništvu Grada Pazin te Prijedloge odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina. 
Gradonačelnica je uputila Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje i dva akta koji su bili 

planirani u Programu rada Vijeća za 2022. godinu (II. polugodište, srpanj-prosinac): Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima te Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada 
Pazina za 2021. godinu. 

Gradonačelnica je uputila Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje i veći broj akata koji 
nisu bili planirani Programu rada Vijeća za 2022. godinu: Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja 
javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina; Prijedlog Odluke o pokretanju 
postupka izrade Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 
2022. do 2027. godine; Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Komunikacijske strategije i 
komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje 
od 2022. do 2027. godine; Prijedlog Odluke o usvajanju Komunikacijske strategije i komunikacijskog 
akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. 
godine; Izvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu;  
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Komisije za imenovanje naselja, ulica, 
trgova i drugih javnih površina na području Grada Pazina; Prijedlog Odluke o provođenju postupka 
stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar – sjever I“ Pazin; Prijedlog Odluke o izmjeni 
Odluke o zaduživanju za refinanciranje kredita za izgradnju Doma za starije i centra za pružanje izvan 
institucijskih socijalnih usluga Pazin; Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni predškolskog programa 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2022. godinu; Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajne komisije za 
promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina; Prijedlog Kodeksa ponašanja članova i članica Gradskog 
vijeća Grada Pazina; Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Pazina za mjesec 
ožujak 2022. godine; Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Pazina za 
razdoblje od 2022. do 2024. godine, te Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija na području Grada 
Pazina u 2022. godini. 
 

3. Gradonačelnica Suzana Jašić u izvještajnom je razdoblju sudjelovala na 25 (dvadeset i pet) 
sjednica Kolegija s pročelnicima gradske uprave na kojima se raspravljalo o tekućim poslovima i 
zadacima, velikom broju internih sastanka sa pročelnicima i službenicima gradske uprave, a sve vezano 
uz tekuću problematiku.  

Održane su 4 (četiri) Koordinacije gradonačelnice Grada Pazina i općinskih načelnika Pazinštine 
s temama: Usklađivanje rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin s Državnim pedagoškim standardom 
predškolskog sustava odgoja i naobrazbe te drugim aktima – financijska projekcija te dostava 
prijedloga Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Središnje Istre Tinjan zajedno s Ugovorom o osnivanju 
informacija o donošenju Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Središnje Istre Tinjan na općinskim vijećima, 
informacija; rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg odmarališta Špadići - „More od malih nogu“ – dostava 
Ugovora o sufinanciranju, provedba projekta i dr. ; predstavljanje izdavačkog projekta Katedre 
Čakavskog sabora za povijest Istre : Pazin - Biografski leksikon središnje Istre ; Vodoopskrba i odvodnja 
– aktualno; Prijedlog za imenovanje predstavnika u Nadzorni odbor IVS – Istarskog vodozaštitnog 
sustava d.o.o. Buzet; odluka o pokretanju upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“Pazin u pedagoškoj godini 
2022/2023.;informacija o uključivanju u projekt Zaklade „Hrvatska za djecu“ naziva „Sufinanciranje 
troškova školske prehrane za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u školskoj godini 
2021./2022.“¸pružanje socijalne usluge pomoć u kući- izvješće o radu za razdoblje 01. siječnja do 31. 
prosinca 2021. godine s financijskim izvješćem; plan pružanja  socijalne usluge pomoć u kući  za 2022. 
godinu  s financijskim planom i prijedlog Aneksa br. 1 ugovoru o su/financiranju pružanja socijalne 
usluge pomoć u kući za 2022.g.; izvještaj o ostvarivanju Programa rada Savjetovališta za brak i obitelj 
Pazin u 2021. god.; novi cjenik usluge obrade otpada u ŽCGO  „Kaštijun“; dogovor oko izmjena / otkaza 
Sporazuma o međusobnim odnosima u organiziranju Zajedničke službe komunalnog redarstva; 
provedba upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku godinu 2022/2023.  te informacija o 
donošenju Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora 
Pazin u školskoj godini 2022/2023. 
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 Gradonačelnica je sudjelovala i na dvije koordinacije župana sa gradonačelnicima Istarskih 
gradova. 

Gradonačelnica je sudjelovala su i na skupštinama: Istarskog vodovoda d.o.o., Istarskog 
vodozaštitinog sustava d.o.o., Usluge d.o.o., Usluge odvodnja d.o.o., Pazin d.o.o., Pazin sporta d.o.o., 
Turističke zajednice Središnje Istre, Istarske Razvoje agencije d.o.o., Lokalne akcijske grupe središnje 
Istre - LAG „Središnja Istra“, Razvojne agencije Srce Istre; Zračne luke Pula d.o.o. i CIK dr. Božo Milanović 
d.o.o. 

U izvještajnom razdoblju Gradonačelnica je prisustvovala svečanim sjednicama istarskih 
gradova i općina, te na jednoj sjednici predstavništva Udruga gradova, a na kojoj su obrađene teme: 
troškovi električne energije za JLS; ograničenja i posljedice propisa kojima se uređuju plaće u JLS; 
financiranje troškova plaća profesionalnih vatrogasaca; programiranje za razdoblje 2021. – 2027. i 
izrada operativnih programa te imenovanje Užeg predsjedništva Udruge gradova. 

Organizirano je više radnih sastanaka među kojima su značajniji: sastanak u Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja oko problematike osnovne škole, sastanak sa stanovnicima okolnih naselja na 
trasi Pazinske zaobilaznice i predstavnicima Hrvatskih cesta;  sa stanarima Dubravice oko problematike 
odloženog otpada; sa predstavnicima Istarskih domova zdravlja – ispostava Pazin; sa 
gospodarstvenicima sa područja Grada Pazina; a održane su i tri koordinacije s ravnateljicama i 
ravnateljima odgojno/obrazovnih ustanova na području Grada Pazina. Dana 23.03.2022. godine 
odrađen je radni posjet Kući Jurja Dobrile na Ježenju. 

U prvoj polovici 2022 godine Gradonačelnica je sudjelovala na Smart City Summit Šibenik 16.-
18.05.2022. 

U ožujku 2022. godine održano je 12 javnih rasprava Pazi(n) Proračun! na kojima je sudjelovala 
gradonačelnica sa svojim suradnicama i suradnicama. 

Važniji blagdani i datumi obilježeni su polaganjem vijenaca, i to u spomen 93. godišnjice 
obilježavanja Akcije Gortanovca, Dana pobjede na fašizmom, Dan oslobođenja Pazina i Dan Europe, te 
Dan antifašističke borbe. 

Organizirani su brojni prijmovi i to povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, te povodom 
Međunarodnog dana žena. U veljači je organiziran prijem Maria Battifiace, dobitnika nagrade „Najbolji 
radijski glas, a u ožujku prijem  Nj.E. Haakon Blankenborg, Veleposlanika Kraljevine Norveške sa 
suradnicima,  delegacije Općina Jablanica, a primljen je i prof. Darko Suman, dobitnik državne nagrade 
„Faust Vrančić“. Prijamu u travnju prisustvovao je Župan Miletić sa suradnicima, a u svibnju Zdenka 
Turkalj-Čohilj, ravnateljica osnovne škole povodom odlaska u mirovinu. 

Početkom lipnja upriličen je radni prijem za studenti i studentice Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu: smjer Sociologija, sa temom participativnog budžetiranja. 

Osim navedenog, obilježeni su i Svjetski dan voda, Prezentacija strukovnih zanimanja, 
međunarodni dan vatrogasaca, nacionali dan osoba s intelektualnim teškoćama, te Dan Grada Pazina. 

U izvještajnom razdoblju održano je sedam konferencija za medije sa temama: Projekti i 
planovi u Pazinu (11.2.), Najava AgroTerre – 1. međunarodni sajam poljoprivrede i pčelarstava (18.02.), 
Pazin solidarno s Ukrajinom (15.04.), AgroTerra – najava popratnih programa (14.04.), Otvorenje 
ispostave HAMAG-BICRO u Pazinu ( 11.04.), Upisi djece u program predškolskog i ranog odgoja djece 
u Dječji vrtić „Olga Ban Pazin“ (05.05.), te Vrtić i upisi u vrtiće u pedagoškoj godini  2022/2023. (24.06.). 

Odrađeno je šest snimanja emisije „Pazinske kronike“, a koje su prikazivane zadnje srijede u 
mjesecu u večernjem terminu TV NOVE Pula. 

Gradonačelnica je bila i u svakodnevnom kontaktu s građanima, te je velik broj primila i na 
individualne sastanke, po njihovu zahtjevu. Gradonačelnica je često, sa suradnicima obila teren, a 
vezano uz upite građana i tekuću problematiku. 
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2. Gospodarstvo, strateško planiranje, financije i fiskalna odgovornost 
 

1. Početkom veljače održana je druga sjednica Gospodarskog vijeća Grada Pazina na kojoj su 
sudjelovali predstavnici osam trgovačkih društava. Poduzetnici su obaviješteni o tekućim aktivnostima 
Grada Pazina, a isti su obavijestili gradonačelnicu o svojim aktivnostima i planovima. Prezentirana je 
inicijativa podizanja svijesti kod osnovnoškolaca i njihovih roditelja za stručna zanimanja i za upise u 
obrtničke srednje škole (Antea Carić - Internova d.o.o.). 
 

2. U veljači je donijet Zaključak o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Pazina tijekom trajanja 
epidemije bolesti  COVID-19 za zakup poslovnih prostora, kojim je poduzetnicima trgovačke djelatnosti 
te djelatnosti kemijskih čistionica omogućena potpora odnosno umanjenje zakupnine poslovnih 
prostora u vlasništvu Grada Pazina za mjesec siječanj i veljaču. Potporu su ostvarila četiri trgovaca što 
podrazumijeva da je Grad dodijelio potporu male vrijednosti u ukupnom iznosu od 31.065,99 kn. 
 

3. Grad Pazin je s ostalim istarskim gradovima te Istarskom županijom provoditelj kreditne linije 
„Poduzetnik Istarska županija 2020.“ za male i srednje poduzetnike, obrtnike čiji kreditni potencijal 
iznosi 410 milijuna kuna, od čega 25 milijuna kuna za poduzetnike koji ulažu na području Grada Pazina. 
Krediti su usmjereni na  malo i srednje poduzetništvo (kredit za nove investicije i kredit za trajna obrtna 
sredstva) te na mlade, poduzetnike početnike i žene poduzetnice (kredit za poduzetništvo mladih, žena 
i početnika - u suradnji s HBOR-om). 

Iznos kredita za nove investicije i za trajna obrtna sredstva iznosi od 50.000,00 kn do 
1.500.000,00 kn dok se krediti za mlade, poduzetnike početnike i žene poduzetnice uređuju  sukladno 
odredbama Programa HBOR-a. 

Grad Pazin subvencionira kamatu u visini od 1%, za što su osigurana sredstva u Proračunu 
Grada Pazina za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.  

Na održanih devetnaest sjednica Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita, Grad Pazin 
dao je do sada suglasnost za dodjelu trideset i četiri poduzetnička kredita. Riječ je o kreditnim 
sredstvima u visini od 22.552.149,00 kn od čega 16 kredita ukupne vrijednosti 12,382 milijuna kuna za 
investicije te 10,170 milijuna kredita odnosno 18 kredita za obrtna sredstva. U prvoj polovici 2022. 
godine donijeto je pet zaključaka o sufinanciranju kamatne stope po ovom programu. 

Kreditni zahtjevi odobreni od strane Povjerenstva upućuju se u poslovne banke koje donose 
konačnu odluku o odobrenju kredita sukladno svojim internim aktima i kreditnim politikama. Nakon 
toga gradonačelnica donosi zaključak o dodjeli potpore male vrijednosti odnosno sufinanciranju 
kamatne stope u visini od 1% na odobreni kredit. Do sada su na području Grada Pazina iz ove kreditne 
linije realizirana ili su u realizaciji 28 kredita ukupne vrijednosti 17,651 milijuna kuna, dok ostali krediti 
čekaju odobrenje banaka.  

Poduzetnicima je za sada na raspolaganju još 4,518 milijuna kuna, što se može i povećati ovisno 
o procjeni banaka vezano uz kredite koji su odobreni od strane Povjerenstva. 
 

4. Što se tiče kreditnog poslovanja, tijekom prve polovice 2022. kompletirana je dokumentacija 
ishodovane su suglasnosti ministra financija te su potpisani ugovori o dugoročnom kreditu za: 
refinanciranje kredita za kupnju zemljišta, izgradnju i stručni nadzor Školsko-gradske sportske dvorane 
u Pazinu, zatim refinanciranje kredita za financiranje izgradnje prometnice u poslovnoj zoni Ciburi kao 
i refinanciranje kredita za izgradnju Doma za starije i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih 
usluga Pazin, čime su stvorene ukupne uštede u visini višoj od 2,5 milijuna kuna. 

Također, realizirane su i suglasnosti za dugoročno kreditiranje (refinanciranje postojećih 
kredita) Pazin sporta d.o.o. i Dječjeg vrtića Olga Ban o čemu je obaviješteno Ministarstvo financija. 
Navedenim refinanciranjem kredita stvorene su uštede od preko 300 tisuća kuna. 

Tijekom prve polovice 2022. godine Ministarstvu financija dostavljena su dva Izvješća o 
zaduženju/jamstvu /suglasnosti – Obrasci IZJS. 
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Osim toga, redovito se pratilo stanje novčanih sredstava na žiro računu i obveza te potreba za 
dodatnim izvorima financiranja radi održavanja likvidnosti i realizacije pojedinih projekata. U 
izvještajnom razdoblju ugovoren je 1 kratkoročni kredit. 

Pratila se dinamika nastajanja obveza prema dobavljačima, pripremani su i slani zahtjevi za 
korištenje kredita, u ugovorenim rokovima vršili su se povrati ugovorenih kredita, te se pratilo stanje 
kreditnih obveza. 
 

5. Aktivnosti na izradi i donošenju Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje 2021. do 2027. 
godine  tijekom prve polovice 2022. godine ušle su u završnu fazu; u siječnju je održana radionica na 
kojoj se definirao strateški okvir Plana razvoja dok je u veljači održan sastanak – radionica Partnerskog 
vijeća. Zbog nemogućnosti pravodobne provedbe pojedinih aktivnosti iz ugovora, a koje su uzrokovane 
epidemiološkom situacijom, izmjenom ugovora produžen je rok izrade Plana razvoja. Nacrt Plana 
razvoja prošao je javno savjetovanje te je Plan razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. 
godine donijet 24. svibnja 2022. godine. 
 

6. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Odluci Gradskog vijeća Grada 
Pazina uspostavljeno je Urbano područje Pazin, kojeg osim Grada Pazina čine i Općina Cerovlje, Općina 
Gračišće i Općina sv. Petar u Šumi. 

Urbana područja uspostavljaju se radi učinkovitijeg planiranja i provedbe urbane politike kao 
jedne od važnih komponenti regionalne politike. Pri tome se ciljevi i prioriteti razvoja za urbana 
područja određuju u Strategiji razvija urbanog područja koja mora obuhvatiti jasno definiran teritorij.  

Sukladno istom zakonu definirana je obaveza uspostave Partnerskog vijeća za urbano 
područje. Partnersko vijeće za urbano područje osniva grad središte urbanog područja radi 
sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja urbanog područja, utvrđivanja prioriteta razvoja, 
predlaganja strateških projekata te njihove provedbe i praćenja. Partnersko vijeće ima savjetodavnu 
ulogu. Članove Partnerskog vijeća imenuje Gradonačelnica Grada Pazina uz prethodno pribavljena 
mišljenja izvršnih tijela svih JLS-ova s urbanog područja.  

Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za 
financijsko razdoblje 2021.-2027. nalažu i osnivanje Koordinacijskog vijeća, tijela koje je zaduženo za 
koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe strategije razvoja 
urbanog područja, ono daje mišljenje o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe Strategije 
prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova. 

 U siječnju 2022. godine održana je osnivačka sjednica Koordinacijskog vijeća Urbanog područja 
Pazin na kojoj je je imenovana predsjednica i zamjenik predsjednice Koordinacijskog vijeća, usvojen je 
Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća te je dana obavijest o Odluci o pokretanju postupka izrade 
Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine. Dano je pozitivno 
mišljenje na prijedlog Odluke o donošenju mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i 
Komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije te je prezentiran prijedlog Odluke o osnivanju 
i imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbanog područja Pazin za period od 2022. do 2027. godine. 

 Na prvoj sjednici Koordinacijskog vijeća koja je držana u veljači, donijeto je pozitivno mišljenje 
na Konačni nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije 
razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine te se kao takav upućen  
Gradskom vijeću Grada Pazina na usvajanje. 

 Druga sjednica Koordinacijskog odbora održana je u travnju 2022. godine, aktivnosti su bile 
usmjerena na analizu stanja Urbanog područja i zaključke koji iz nje proizlaze, na metodologiju i daljnje 
korake izrade Strategije razvoja te na izradu vizualnog identiteta. Prisutni su također upoznati i s 
tijekom programiranja Operativnog programa Integrirani teritorijalni program (OP ITP). 

  U veljači 2022. godine osnovano je Partnersko vijeće Urbanog područja Pazin; imenovana je 
predsjednica i zamjenik Partnerskog vijeća, usvojen je Poslovnik o radu te su članovi Partnerskog vijeća 
obaviješteni o Odluci Gradskog vijeća Grada Pazina o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja 
Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine. Članovi Partnerskog vijeća upoznati su 
sa svrhom izrade Strategije razvoja urbanog područja Pazin te sa Mehanizmom integriranih 
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teritorijalnih ulaganja, a dali su i pozitivno mišljenje na Nacrt Komunikacijske strategije i 
Komunikacijskog akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Pazin za razdoblje 
od 2022. do 2027. godine 

 Na prvoj sjednici Partnerskog vijeća koja je održana u travnju, većina točaka dnevnog reda bila 
je fokusirana na izradu Strategije razvoja urbanog područja Pazin, izrađivač Strategije pojasnio je 
metodologiju  izrade Strategije, a nakon toga je glavni fokus stavljen na nalaze cjelovite analize stanja 
područja UP Pazin. Predstavljen je i koncept izrade Vizualnog identiteta Urbanog područja Pazin koji je 
izrađen u skladu s Komunikacijskom strategijom i Komunikacijskim akcijskim planom UP Pazin.  
 

       7. Početkom godine je nakon provedenog postupka nabave, s odabranim ponuditeljem – 
trgovačkim društvom Urbanex d.o.o. sklopljen Ugovor o izvršenju usluge izrade Strategije razvoja 
Urbanog područja Pazin za razdoblje od 2022. do 2027. godine, te se pristupilo izradi. Od Upravnog 
odjela za održivi razvoj zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške 
procjene utjecaja Strategije razvoja na okoliš. Prikupljeni su svi relevantni podaci koji se odnose na 
područje UP Pazin, izrađena je analiza stanja te je održana radionica na kojoj je početno definiran 
strateški okvir te identificirani strateški projekti Grada Pazina. 

Budući da dokumenti strateškog planiranja i planiranja regionalnog razvoja moraju biti 
vrednovani, i to tijekom izrade planova/strategija (prethodno vrednovanje), tijekom provedbe i nakon 
provedbe, Grad Pazin proveo je jednostavnu nabavu za uslugu Prethodnog vrednovanja Strategije 
razvoja Urbanog područja Pazin, te je početkom travnja 2022. godine s odabranim ponuđačem - 
Riječkom razvojnom agencijom PORIN d.o.o. potpisan ugovor te se pristupilo procesu prethodnog 
vrednovanja Strategije. 
  
                 8.Pazin – Otvoreni grad - programska aplikacija za transparentu komunikaciju s građanima u 
jesen 2021. godine predstavljena  je javnosti.  Šest mjeseci od potpisivanja ugovora o izradi platforme 
s trgovačkim društvom Libusoft Cicom d.o.o., građani imaju na raspolaganju web platformu koja im 
pruža niz elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje ili komunikaciju s gradskom upravom te 
daje uvid u funkcioniranje grada, i to sve na jednom mjestu. Time će se ispuniti jedan od najvažnijih 
ciljeva transparentnog upravljanja gradom a to je aktivno uključivanje građana u komunikaciju s 
gradom dok automatizacija i digitalizacija pridonosi efikasnijem upravljanju gradom, optimizaciji 
investiranja, ostvarivanju ušteda i bržem donošenju odluka, što za građane u konačnici znači kvalitetniji 
i bolji životni standard.  

Pripremane su proračunske stavke za potrebe ugradnje novih podataka iz proračuna za 2022. 
godinu u servis iproračun i mojproračun. 
 

9. Zakonom o fiskalnoj odgovornosti uvedena je obveza davanja Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti, kako za čelnike na državnom nivou tako i za čelnike proračuna jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave te čelnike trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima su osnivači jedna ili 
više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Čelnik Izjavom potvrđuje zakonito, 
namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava 
financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih 
sredstava. 

Do 31. ožujka 2022. godine provedeno je testiranje i davanje odgovora na 84 pitanja utvrđena 
u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih 
korisnika za proračunsku godinu 2021., izrađena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu, 
Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima, te Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 
proračunsku 2022. godinu. Svi navedeni dokumenti kao i oni koji su nastali u prvoj polovici 2021. 
godine, budući je tijekom 2021. godine došlo do primopredaje vlasti u Gradu Pazinu, u roku su uneseni 
u elektronski sustav Ministarstva financija.  

Tijekom lipnja obavljene su suštinske kontrole Izjava o fiskalnoj odgovornosti korisnika 
proračuna Grada Pazina. 
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   10. Grad Pazin je od ožujka 2017. godine započeo poslovanje preko jedinstvenog računa unutar 

sustava Lokalne riznice. Po uvođenju riznice, uspostavljeni su kontakti s proračunskim korisnicima na 
dnevnoj bazi radi usklađivanja i ispravnog računovodstvenog evidentiranja. Svakodnevno su 
pripremani izvodi žiro računa za proračunske korisnike, redovito su otvarani novi poslovni partneri, 
plaćane nastale obveze proračunskih korisnika, po usvajanju proračuna i njegovih izmjena izvršeno je 
ažuriranje baze na razini proračunskih korisnika, redovito se vršilo  i usklađenje knjigovodstvenih 
kartica s proračunskim korisnicima. 
 
 11. Grad Pazin je početkom 2017. godine preuzeo obračun i naplatu Naknade za uređenje voda 
od Hrvatskih voda. Prema ugovorenim i zakonskim obvezama, mjesečno su pripremani nalozi za isplatu 
naplaćenog iznosa naknade, pripremana su izvješća o fakturiranim, naplaćenim i doznačenim 
sredstvima naknade za uređenje voda, pripremani su troškovnici materijalnih troškova nastalih pri 
obračunu i naplati naknade te su fakturirani su računi Hrvatskim vodama radi naknade nastalih 
troškova.  
 
              12. Izrađeni su prijedlozi Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu, Godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću 
manjka u Proračunu Grada Pazina za 2021. godinu, te upućeni na donošenje Gradskom vijeću Grada 
Pazina u zakonskim rokovima. Po donošenju na Gradskom vijeću, dokumenti su objavljeni na web 
stranici Grada Pazina. 
               Izrađen je prijedlog Rješenja o korištenju sredstava proračunske zalihe za 2022. godinu koji je 
upućen Gradonačelnici na donošenje. 

 
                13. Polovinom lipnja započelo je prikupljanje prijedloga malih komunalnih akcija Projekt 
Pazi(n) proračun! te će se po isteku roka izraditi evidencija prikupljenih prijedloga po mjesnim 
odborima. 
 

14. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun je pravovremeno vršio isplate po 
zaprimljenim ulaznim računima, nalozima za isplatu, mjesečnih učeničkih i studentskih stipendija, 
jednokratnih novčanih pomoći, mjesečnih isplata novčanih pomoći za socijalno ugrožene, za pokrivanje  
troškova režija (ogrijeva, struja, voda, odvoz smeća, komunalne naknade i sl). Izvršeni su obračuni plaća 
za službenike i namještenike Grada Pazina te raznih naknada.  

Redovno je usklađivano stanje obveza i potraživanja s dobavljačima i kupcima. 
U području naplate, redovno su vršena zaduženja, slani računi, opomene, dogovarane obročne 

otplate dugovanja na zahtjev obveznika te poduzimane mjere naplate u skladu s Procedurom za 
naplatu prihoda Grada Pazina. 

Redovito su sastavljani i ovjeravani ugovori u prijeboju (kompenzaciji) radi zatvaranja 
međusobnih potraživanja/obveza.  

Redovito je ažuriran Registar ugovora (povezivanje ugovora s dobavljačima i ulaznim 
računima). 

Napravljen je i u FINU, odnosno Ministarstvo financija predan u propisanim rokovima 
Financijski izvještaj (I-XII 2021. i I-III 2022.) koji sadržavaju sljedeće dokumente: Izvještaj o prihodima i 
rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS), Izvještaj o obvezama (OBVEZE), Bilanca (BIL) i Izvještaj o 
rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski), Izvještaj o promjenama u vrijednosti i 
obujmu imovine i obveza (P-VRIO) te Bilješke uz financijske izvještaje. Zbog novog načina izvještavanja 
putem aplikacije, poduzete su potrebne radnje za pristup aplikaciji. 

Pripremljena su i u propisanim rokovima dostavljena nadležnim tijelima izvješća o financiranju 
vatrogastva i osnovnog školstva za 2021. godinu.  

Započete su pripreme za uvođenje eura kroz sudjelovanje na webinarima Pripreme za 
uvođenje eura (TEB poslovno savjetovanje) i predstavljanje Prijedloga zakona o uvođenju eura kao 
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službene valute u Republici Hrvatskoj i Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće 
države za poslovanje u euru (Ministarstvo financija). 

Na mjesečnoj razini su izrađivani i predavani PDV obrasci Poreznoj upravi. 
Redovito su vršena usklađenja kupaca i dobavljača Grada Pazina. 
Vođene su i ažurirane slijedeće evidencije: knjiga URA i IRA, primljenih i izdanih zadužnica, 

knjiga dionica i poslovnih udjela, korištenja namjenskih sredstava, isplata po zahtjevima upravnih 
odjela (npr. udrugama), registar ugovora nabava  malih i velikih vrijednosti. 

Također, u suradnji sa Upravnim odjelom za društvene djelatnosti, aktivno se sudjeluje u 
procesima decentralizacije funkcija osnovnog školstva i vatrogastva  (mjesečni obračuni, izrada 
periodičnih izvještaja, usklađivanje evidencije i sl. vezano za dodatni prihod iz poreza na dohodak 
namijenjenog decentraliziranom osnovnom školstvu i vatrogastvu).  

Upravni odjel obavlja i poslove snabdijevanja gradske uprave potrošnim i drugim materijalom, 
te vodi evidencija o nabavi i utrošku potrošnog materijala, osnovnih sredstava i sitnog inventara te vrši 
obračun amortizacije, popisa imovine i rashodovanja. 

 
15.  U travnju 2022. godine svečano je otvorena podružnica HAMAG-BICRO za Istarsku 

županiju, čiji ured se nalazi u prostorima Poduzetničkog inkubatora PazinUP.  Tim povodom Razvojna 
agencija Srce Istre i ispostava HAMAG – BICRO-a u Pazinu održali su radionicu o mogućnostima 
Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u 2022. godini. 

Aktivno se sudjelovalo na Tjednu profesionalne orijentacije Gimnazije i strukovne škole Jurja 
Dobrile Pazin, na danu koji je posvećen poduzetništvu i predstavljanju različitih gospodarskih subjekata 
pod nazivom „Poduzetnici u školi“ te na radionici za izradu Lokalnog programa za mlade 

Provedene su nabave male vrijednosti te je s odabranim ponuditeljem Adriatic osiguranje d.d. 
Zagreb, Podružnica Pula potpisan Ugovor  za usluge osiguranja imovine, odgovornosti, osoba i vozila 
za Grad Pazin u 2022. godine, s odabranim ponuditeljem A1 Hrvatska d.o.o. potpisan Ugovor  o 
korištenju usluga u nepokretnoj mreži (fiksna telefonija i Internet) za usluge osiguranja imovine, 
odgovornosti, osoba i vozila za Grad Pazin u 2022. godini, a odabranom ponuditelju Zajednički obrt e-
computing  ispostavljena je narudžbenica  - Obnova pretplate na programski paket Microsoft 365 
Business. 

Izrađeno je Godišnje izvješće o državnim potporama za 2021. godinu te dostavljeno Ministarstvu 
financija, te Odluke o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Mjesnog odbora 
Pazin povodom održavanja međunarodnog poljoprivrednog sajma – AgroTerra Istra 2022. te povodom 
obilježavanja Dana Grada Pazina. 

Za potrebe Istarskog vodovoda d.o.o. prikupljani su i dostavljani podaci za potrebe procesa 
pripajanje javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području (izvodi iz knjige poslovnih udjela), 
a Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa dostavljeni su podaci o udjelima Grada Pazina u 
trgovačkim društvima. 
 

         3. Unutarnja revizija 
 
Služba za unutarnju reviziju je u izvještajnom razdoblju dostavila Ministarstvu financija    

Godišnji plan unutarnje revizije za 2022. godinu sa svim planiranim aktivnostima Službe. 
Služba je u svrhu obavljanja godišnje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije  dostavila 

Ministarstvu financija podatke o provedenim preporukama u 2021. godini s naznakom učinka na 
poslovanje korisnika proračuna. Podaci se koriste za  izradu Objedinjenog godišnjeg izvješća o sustavu 
unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2021. godinu.  

Kod ispunjavanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu, Služba je izradila Mišljenje 
unutarnjih revizora o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2021. godini, a 
sustav je ocjenjen kao zadovoljavajući uz stanovite nedostatke. 

Služba je započela obavljanje unutarnjih revizija iz Godišnjeg plana za 2022. godinu. 
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             U izvještajnom razdoblju Služba je pratila realizaciju Plana provedbe preporuka za revizije 
financijskog poslovanja i revizija učinkovitosti  Državnog ureda za reviziju, te ih o tome izvještavala u 
propisanom roku. 

Voditelj Službe je u izvještajnom razdoblju surađivao s upravnim tijelima Grada u izradi općih 
akata, poslovima proračunskog računovodstva, poslovima civilne zaštite, te sudjelovao na seminarima 
i radionicama u cilju obveznog stručnog usavršavanja unutarnjih revizora. 

 
 

4. Komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo, imovinsko pravni poslovi  

 
1. Vršeni su tekući poslovi 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.).  

Vršeni su tekući poslovi 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 međuvlasničkih ugovora).  

Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama izdavana su rješenja o 
naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. 

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izdavana su rješenja o komunalnom doprinosu 
nakon pravomoćnosti izdanih građevinskih dozvola odnosno nakon pravomoćnosti rješenja o 
izvedenom stanju. 

Sukladno Prekršajnom zakonu izdavani su Obavezni prekršajni nalozi za počinjene prometne 
prekršaje za prekršitelje koji nisu platili mandatne kazne odnosno pokretani su postupci prisilne 
naplate putem FINE.  

Pružalo se stručno administrativnu i tehničku pomoć Komisiji za davanje stanova u vlasništvu 
Grada Pazina u najam i Komisiji za provedbu natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup. 

U sklopu općih i pravnih poslova, osim navedenih poslova i poslova sa strankama, pružala se 
pravna pomoć te se radilo na rješavanju drugih predmeta u okviru Upravnog odjela za komunalni 
sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Prometnog redarstva i Zajedničkog komunalnog redarstva. 

Vršena je evaluacija u e-Nekretinama odnosno usklađivani su podaci iz kupoprodajnih ugovora, 
ugovora o najmu, zakupu, pravu služnosti te ugovora o pravu građenja sa podacima u katastru, 
zemljišnim knjigama i stanju na terenu te su ispravno georeferencirani u ortofoto i katastarske mape: 
za stanove (ST/A), obiteljske kuće (OK), poslovne zgrade (PZG), poslovne prostore (PP), gospodarske 
zgrade (GZG), višestambene zgrade (VZG), kuće za povremeni boravak (KPB), garaže (G), parkirna 
garažna mjesta (PGM), vanjska parkirna mjesta (VPM), skladišta (SKL), spremišta (SP), različite 
nekretnine (RN), ostalo (OS), ruševine (RU), građevinsko zemljište (GZ), poljoprivredno zemljište (PZ), 
šumsko zemljište (ŠZ) i prirodno neplodno zemljište (PNZ). U navedenom razdoblju vršena je evaluacija 
ugovora iz prve polovine 2022. godine zaprimljenih u sustav te je izrađeno i usvojeno  Izvješće o tržištu 
nekretnina za 2021. godinu na području Grada Pazina. 

U izvještajnom razdoblju pripremljeni su, a na Gradskom vijeću usvojeni: Srednjoročni plan 
davanja koncesija na području Grada Pazina za razdoblje 2022. do 2024. godine i Godišnji plan davanja 
koncesije na području Grada Pazina u 2022. godini te je proveden postupak davanja koncesije za 
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Pazina. 

U izvještajnom razdoblju pripremljene se i usvojene: Odluka o povjeravanju obavljanja javne 
usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina, Odluka o načinu pružanja javne 
usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina, Odluka o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnim djelatnostima, Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o 
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međusobnim pravima i obvezama sa pratećim Ugovorom Coral Croatia d.o.o. te Izmjena i dopuna 
Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina 

U izvještajnom razdoblju pripremljen je i objavljen pročišćeni tekst Odluke o donošenju 
Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina te je izrađen prijedlog Odluke  o izmjeni i dopuni Odluke 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama te divljim životinjama. 

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak te je izdana dozvola za obavljanje autotaksi 
prijevoza na području Grada Pazina. 
 

2. Sukladno 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 47 predmeta 
upravnog  postupka, od toga 26 upravnih postupaka bez naknade i 21 upravnih postupaka s naknadom.  

 Redovito je izvršavana revizija reklamnih predmeta na području Grada Pazina. Sukladno 
odredbama Odluke o komunalnoj naknadi izdano je 192 predmeta upravnog postupka (rješenja) a 
kontinuirano se prate i promjene u svezi obveza plaćanja komunalne naknade. 
 Sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva i Ugovoru s Hrvatskim vodama u 
izvještajnom razdoblju izdan je 150 predmeta upravnog postupka (rješenja), a kontinuirano se prate i 
promjene u svezi obveza plaćanja naknade za uređenje voda. 

U dijelu zaduženja obveznika te naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda, 
nakon pilot projekta u prošloj godini, Grad Pazin nastavio je u izvještajnom razdoblju postupak 
utvrđivanja neto korisne površine geodetskom izmjerom svih objekata u naselju Maršeti i  Stanciji Pataj 
kako bi se utvrdila potencijalna razlika između neto korisnih površina izmjerenih na terenu te površina 
evidentiranih u bazi komunalne naknade Grada Pazina. Vrijednost ugovora s Geodetskim zavodom 
Rijeka bila je 93.067,91 kn, a vrednovalo se prema isporučenoj neto korisnoj površini za naplatu u m² 
po cijeni od 3,9 kn/m²   
 Izvršavaju se uviđaji postupajući po službenoj dužnosti i/ili prema zahtjevima građana vezano 
za (ne)poštivanje odredbi pojedinih Odluka iz nadležnosti komunalnog redara. 

Prometni je redar kontinuirano, u polovici radnog vremena, vršio kontrolu pogrešno parkiranih 
vozila suprotno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama te je izdao 72 Obavijesti o počinjenom 
prekršaju od čega je naplaćeno 37.542,42  kuna, a za prekršitelje su pokretani prekršajni postupci zbog 
neplaćanja prekršajnih kazni u zakonskom roku, odnosno pokrenute su ovrhe putem FINE. 
 

3. Za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu na kojem je planirana gradnja  
Dječjeg vrtića proveden je postupak i sačinjen Sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice 
nekretnina.  

Dovršen je natječajni postupak za prodaju građevinskog zemljišta započet u 2021. godini te su 
u siječnju sklopljena dva kupoprodajna ugovora (De Conte d.o.o. Labin i Pisinium d.o.o. Pazin ). 
  Proveden je natječajni postupak za prodaju građevinskog zemljišta u naselju Lovrin u Pazinu te 
se u srpnju očekuje sklapanje kupoprodajnog ugovor.  

U svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu koje u naravi čini okućnice 
postojećih kuća u privatnom vlasništvu proveden je natječajni  postupak za prodaju te se u srpnju 
očekuje sklapanje četiri kupoprodajna ugovora. 

U svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu koje u naravi čini okućnice 
postojećih kuća u privatnom vlasništvu neposrednom pogodbom (legalizirani objekti) sklopljen je jedan 
kupoprodajni ugovor, a jedan se priprema za sklapanje u srpnju. 

Radio se na provedbi postupka diobe nekretnina isplatom te se u narednom razdoblju očekuje 
sklapanje dva Sporazuma o diobi. 

Sudjelovalo se u tri postupka povezivanja zemljišnih knjiga i KPU. (Dršćevka 13 a,b, c, Ospizio 
Mosconi, Trg slobode 1a).  

Proveden je natječajni postupak za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina te je u travnju 
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sklopljeno 13 Ugovora o zakupu, a sa sedam zakupaca sklopljen je Ugovora o privremenom korištenju 
državnog poljoprivrednog zemljišta za još dvije (2) godine. 

Za potrebe uređenja pristupne ceste Društvenom domu u Ježenju proveden je postupak 
darovanja građevinskog zemljišta u vlasništvo Grada Pazina te se u narednom razdoblju očekuje 
sklapanje darovnog ugovora.  

Pripremljeno je izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta i Izvješće o korištenju sredstava šumskog doprinosa, a za dvije nekretnine 
proveden je postupak izmjene statusa javnog dobra.  

Pripremljen je i prama gradonačelnici upućen veći broj prijedloga zaključaka za osnivanje prava 
služnosti i davanje suglasnosti za gradnju infrastrukturnih građevina na nekretninama koje su u naravi 
nerazvrstane ceste na upravljanju Grada Pazina.  

Za nekretnine na području Grada Pazina poduzimane su radnje za uređenje imovinsko pravnih 
odnosa u korist Grada Pazina. Pred nadležnim sudovima sudjelovali smo i pokretali više postupaka radi 
utvrđenja prava vlasništva, razvrgnuća suvlasničke zajednice, dopuna zemljišnih knjiga, pojedinačnim 
ispravnim postupcima, postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i sl. Pred 
nadležnim upravnim tijelima sudjelovali smo u postupku utvrđivanja prava na povrat/naknadu za 
imovinu oduzetu na vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te se je pribavljala razna 
dokumentacija o vlasnicima i o nekretninama.  

U svrhu stjecanja ošasne imovine Grad Pazin pokrenuto je i sudjelovalo se u više ostavinskih 
postupaka, te pribavljala potrebna dokumentacija vezano uz isto. 

Redovito se ažurirao Popis nekretnina u vlasništvu Grada Pazina objavljen na mrežnim 
stranicama Grada Pazina putem GIS- sustava, a obavljale su se pripremne radnje za elektronički unos i 
ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine.  

Vršio se prijem stranaka, te odgovaralo na upite istih vezanih uz rješavanje imovinsko pravnih 
odnosa na nekretninama kojih je vlasnik/suvlasnik Grad Pazin. 

Odvijala se redovita suradnja sa ovlaštenim procjeniteljima za procjenu vrijednosti nekretnina 
i Zajedničkim procjeniteljskim povjerenstvom Istarske županije Grada Pazina i Grada Pule. 

U svrhu uređenja imovinsko pravnih odnosa odvijala se suradnja sa nadležnim katastarskim 
uredom, zemljišnim knjigama, nadležnim ministarstvima, javnim bilježnicima, državnim odvjetništvom, 
strankama i njihovim punomoćnicima i bankama. 

U svrhu povezivanja knjige položenih ugovora i zemljišne knjige, a u suradnji sa društvom Pazin 
d.o.o. Pazin, kao upraviteljem predmetnih nekretnina, obavljani su očevidi na nekretninama, te za iste 
pripremana tražena očitovanja, a sporazumno se rješavalo pitanje prava služnosti na čestici u 
vlasništvu vlasnika posebnih dijelova.  

 
4. U najvećim dijelu poslove održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obavljala 

je „Usluga“ d.o.o. Pazin.  
Što se tiče održavanja javnih površina - Od redovnih poslova, prema potrebama naručivani su 

manje složeni radovi čišćenja,  košnje, piljenja/kresanja grana i sl. Javne površine su redovito održavane 
i čišćene (strojno čišćenje površina i ručno čišćenje površina) prema godišnjem Programu, a one na 
kojima nije dopušten promet motornim vozilima dodatno su se i popravljale kako bi se osiguravala 
njihova funkcionalna ispravnost. 

Po pitanju zelenila, izvršeni su radovi rezanja suhih grana i oblikovanja krošnji na stablima ( 25 
komada).Također, u izvještajnom razdoblju Grad Pazin priključio se nacionalnoj kampanji kolektivne 
sadnje drveća „Zasadi stablo ne budi Panj“. U sklopu te akcije zasađena su dva stabla kestena u ulici 
Šetalište pazinske gimnazije. 

Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda  provodilo se prema redovnom godišnjem 
Programu održavanja postojećeg sustava s pojačanim dodatnim mjerama čišćenja.   

Što se tiče održavanja groblja (posipavanje stazica, košnja, odvoz lišća, čišćenje oborinskog 
kanala i rešetke), isto se također izvodilo se redovito prema godišnjem Programu.  
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 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene  (javni sanitarni čvorovi, javni satovi, 
popravak i bojanje klupa, nabava i postavljanje klupa, nabava i postavljanje dječjih sprava za igru) bilo 
je redovito i kontinuirano.  

Nerazvrstane ceste na području Grada Pazina održavane su sukladno važećim zakonskim i pod 
zakonskim propisima te u skladu s godišnjim Programima održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2022. godini. Operativni program redovnog i pojačanog održavanja 
preuzetih Odlukom javnih cesta u nerazvrstane ceste odvijao se u kontinuitetu putem dva izvoditelja 
radova - trgovačkog društva „Istarske ceste“ d.o.o. Pula (22,69 km). Temeljem četverogodišnjeg 
Ugovora i Aneksa osnovnom Ugovoru zaključno do 31.03. 2022.g., nadalje za daljnji nastavak 
četverogodišnjeg održavanja proveden je postupak javne nabave gdje je po provedenom postupku 
Odlukom Gradonačelnice ponovno odabran najpovoljniji ponuditelj trgovačkog društva „Istarske 
ceste“ d.o.o. Pula sa kojim je sklopljen Sporazum (01.04.2022. g. – 31.03.2026.g) te na osnovu istog 
godišnji Ugovor o pružanju usluge održavanja. Preostale preuzete dionice  preuzetih Odlukom javnih 
cesta u nerazvrstane ceste održavane su putem trgovačkog društva „Usluga“ d.o.o. Pazin (59,26 km) 
temeljem godišnjeg Ugovora zaključenim početno od 01.01.2022. g. završno do 31.12.2022. godine. 
Operativna tekuća i pojačana održavanja odvijala su se u kontinuitetu prema prethodno potvrđenim 
kvartalnim operativnim planovima koji su prihvaćeni i potvrđeni od strane nadležne službe Naručitelja 
(Grad Pazin). Za napomenuti je da je temeljem Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta 
(„Narodne novine“ broj 86/12.), izvršeno preuzimanje dionice državne ceste DC64 na području Grada 
Pazina od stac. 0+000 (raskrižje sa DC 77 i DC48) do stac. 6+900 (Križ Lindarski), iz nadležnosti Hrvatskih 
cesta d.o.o., u nadležnost Grada Pazina te da je predmetna dionica po provedenom postupku javne 
nabave povjerena na održavanje  trgovačkog društva „Istarske ceste“ d.o.o. Pula. 

 Program zimskog održavanja preuzetih javnih cesta u nerazvrstane ceste obavljala su u drugom 
zimskom periodu dva trgovačka društva „Istarske ceste“ d.o.o. Pula i „Usluga“ d.o.o. Pazin, svatko u 
svom preuzetom dijelu te u skladu s prethodno usklađenim i prihvaćenim Izvedbenim programima 
rada zimskih službi održavanja nerazvrstanih cesta za drugi zimski period početno od 01. siječnja 2022. 
godine, završno do 15. travnja 2022. godine. Rad zimskih službi u drugom zimskom periodu provodio 
se u skladu s stupnjevima pripravnosti, promptno, kontinuirano te u koordinaciji s građanima i 
nadležnom  službom MUP-a, PP Pazin. Program je realiziran u cijelosti, bez dodatnih financijskih 
izdataka i bez značajnijih poteškoća po odvijanju prometa – snježne padaline su bile rijetke i gotovo 
beznačajne glede poteškoća u prometu. 

Ostali poslovi tekućeg održavanja na nerazvrstanim cestama tijekom zimskog perioda vršili su 
se pravovremeno u obliku sanacije nastalih oštećenja na udarnim rupama na kolničkim konstrukcijama, 
čišćenju odronjenog materijala pokosa, čišćenja otvorenog i zatvorenog sustavima oborinske 
odvodnje, redovne izmjene dotrajale i dopuna nove vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, 
sječa stabala i kresanje raslinja u unutar slobodnog profila prometnica i dr. Pored navedenih radnji 
vršena su kontinuirana redovna dežurstva i ophodnje temeljem čijih se opažanja promptno postupalo 
sanacijama..  

        Pružanje usluge održavanja preuzetih i ostalih nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina 
ukupne dužine 167 km, obavljalo je trgovačko društvo „Usluga“ d.o.o. Pazin u skladu s odredbama iz 
Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području 
Grada Pazina za 2022. godinu. Ugovoreni poslovi održavanja i zaštite preuzetih Odlukom i ostalih 
nerazvrstanih cesta čitavog područja Grada Pazina (59,26 km) vršeni su u skladu s prihvaćenim 
kvartalnim Programima redovnog održavanja. Operativno poslovi održavanja ostalih nerazvrstanih 
cesta vršeni su u skladu s odredbama iz Zakona o komunalnog gospodarstva. Operativni poslovi 
redovnog i izvanrednog održavanja na svim prometnicama vršeni su u obliku sanacije oštećenja 
asfaltnih zastora koja su se odvijala uglavnom u obliku krpanja udarnih rupa dok se sanacija 
makadamskih kolnika obavljala redovnim nasipavanjem kamenim drobljencem. Ostali poslovi na 
održavanju odvijali su se u obliku redovne strojno - ručne košnje raslinja, sječe i uklanjanja stabala, 
strojno - ručnog čišćenja pokosa - usjeka, redovnog pometanja asfaltnih prometnih površina, čišćenja 
sustava oborinske odvodnje, čišćenja - uređenja bankina, čišćenja - uklanjanja odrona iz klizišta terena, 
popravci - zamjene dotrajale i dopuna nedostatne vertikalne prometne signalizacije.  
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 Na pojačanom održavanju izvedena je, u sklopu izgradnje sustava sanitarne odvodnje naselja 
Rijavac – Žudeka, prateća rekonstrukcija asfaltnog zastora preuzete nerazvrstane ceste oznake 
NC500770 na dionici naselje Soline – Rijavac te ostalih spojnih nerazvrstanih cesta u naseljima Rijavac 
i Žudeka , od čega je preostalo za rekonstruirati dio dionice nerazvrstane ceste nadomak naselju Žudeka 
dužine cca 160 m ( rekonstrukcija odgođena, ista je planirana u sklopu proširenja buduće vodovodne 
mreže).    

    Tekući administrativni – tehnički poslovi vršeni su kontinuirano u obliku pripreme i ishođenja 
izvedbenih tehničkih rješenja po prioritetnim zahvatima,  ishođenja prometnih elaborata za dopunsku 
uspostavu kao i privremenu prometnu regulaciju promete, poslovi ishođenja potvrda , izdavanja 
Rješenja i Suglasnosti za prekope na nerazvrstanim cestama i dr. 

Nadalje, po programu pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta koja je planiran za 2022. 
godinu, izvršena je tehnička priprema sa ishođenjem izvedbene tehničke dokumentacije radi provedbe 
postupka javne nabave koja se planira realizirati u drugoj polovici tekuće godine. 

 Poslovi zimske službe na preuzetim nerazvrstanim cestama odvijali su se prema utvrđenim 
stupnjevima pripravnosti u koordinaciji sa građanima i nadležnim službama Grad Pazin, ŽUC- Istarske 
županije Pazin, HUC Pula, MUP - PP Pazin te trgovačkim društvom „Istarske ceste“ d.o.o. Pula i „Usluga“ 
d.o.o. Pazin. Tijekom promatranog zimskog perioda nije bilo značajnijih  intervencija na čišćenju 
snježnih padalina (nije ih bilo).  Kontrolu, koordinaciju, obračun izvedenih radova te ovjeru stvarno 
izvršenih usluga održavanja na nerazvrstanim cestama vršila je nadležna služba Odjela Grada Pazina.  
            Održavanje sustava javne rasvjete u promatranom izvještajnom razdoblju obavljalo je trgovačko 
društvo „Kreativne tehnologije“ d.o.o. Buzet. Radovi su se odvijali u skladu s odredbama iz važećeg 
Ugovora o pružanju usluge održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja na području Grada Pazina 
od 01.11.2021.godine završno do 31.10. 2022. godine.  Tijekom čitavog izvještajnog perioda vođena je 
evidencija svih troškova putem Građevinskog dnevnika, vođenim od strane predstavnika Izvoditelja 
radova po pojedinom mjestu intervencije, s time da je redovnu kontrolu i ovjeru izvedenih stavki vršila 
nadležna služba pri komunalnom Odjelu Grada Pazina. Osim navedenog operativnih radnji, nadležna 
je služba Odjela vodila redovnu evidenciju dojave kvarova te je na osnovu  iste izdavala radne naloge 
za otklon istih. U skladu s odredbama iz osnovnog Ugovora vršena je redovna kontrola kao i ovjera 
ispostavljenih privremenih i obračunskih situacija.  

Što se tiče proširenje sustava javne rasvjete u sklopu programa planiranog za 2022. godinu, 
izvršena je tehnička priprema sa ishođenjem izvedbene tehničke dokumentacije radi provedbe 
postupka objedinjene javne nabave koja se planira realizirati u drugoj polovici tekuće godine. 

Tekući administrativni – tehnički poslovi na praćenju potrošnje električne energije te proširenju 
sustava javne rasvjete vršeni su kontinuirano u obliku vođenja mjesečne evidencije potrošnje 
električne energije po pojedinom mjernom javne  rasvjete, vođenju evidencije kvarova, vođenju 
evidencije prioriteta rekonstrukcije i dr.   

U sklopu programu gradnje nerazvrstanih cesta koja je planirana za 2022. godinu, izvršena je 
tehnička priprema sa ishođenjem izvedbene tehničke dokumentacije radi provedbe postupka 
objedinjene javne nabave koja se planira realizirati u drugoj polovici tekuće godine. 
 

5. Izradi projektne dokumentacije za potrebe izgradnje prometnice u zoni Lešće pristupilo se u 
siječnju 2022. godine. U veljači je sklopljen ugovor o izradi glavnog projekta za potrebe ishođenja 
građevinske dozvole i troškovnika radova te je građevinska dozvola izdana počekom lipnja 2022. 
godine 
 

6. Radovi na projektu „Dogradnja mjesnog groblja u Lindaru“ su dovršeni početkom mjeseca 
svibnja 2021. godine. Budući da se, osim iz prodaje grobnih mjesta, projekt dogradnje sufinancira i iz 
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu koji se provodi putem lokalnih razvojnih 
strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar pod mjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategija“ 
3. svibnja 2021. godine je podnesen 2. dio Zahtjeva za potporu te je 11. siječnja 2022. godine donesena 
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Odluka o dodjeli sredstava. Dana 24. veljače 2022. godine podnesen je Zahtjev za konačnu isplatu te 
su na računa Grada Pazina doznačena sredstva u planiranom iznosu od 148.250,00 kuna. 

 
7. Izrada projektne dokumentacije „Dogradnja mjesnog groblja u naselju Stari Pazin“ za 

potrebe ishođenja građevinske dozvole te za potrebe izgradnje započeta je u rujnu 2021. Projektom se 
predviđa proširenje groblja za 978 m2, odnosno za 127 novih ukopnih mjesta – ukopna polja u zemlji. 
U izvještajnom razdoblju izrađen je Troškovnik radova te je ishođena Građevinska dozvola, a započela 
je priprema dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova. 
 

8. Za projekt izgradnje „Dječjeg igrališta u ulici Saše Šantela“  u ožujku je  sklopljen ugovor s 
Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Putem Europskog poljoprivrednog 
fonda za ruralni razvoj iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova 
unutar pod mjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategija“ za projekt izgradnje Dječjeg 
igrališta je osigurano 130.191,25 kuna. Navedenim će se projektom gradska parcela od 300 m2 koja je 
prostorno planskom dokumentacijom namijenjena za dječje igralište privesti namjeni. U ovom je 
izvještajnom razdoblju započeta provedba postupka jednostavne nabave za radove.  
 

9. Uređenju pristupnih staza u Parku narodnog ustanka pristupilo se nakon provedbe postupka 
jednostavne nabave te odabira izvođača Usluga d.o.o., Pazin. Uređenje staza podrazumijevalo je 
dobavu, dopremu, pripremu staza i ugradnju tlakovca u iste uz dobavu, dopremu i montažu koševa za 
smeće na pozicije uz postojeće klupe. Postupak je okončan u travnju 2022. godine. 

 
10. Što se tiče sanacija divljih odlagališta na području Grada Pazina redovito se obavljao 

obilazak terena, te je komunalni redar poduzimano radnje iz svoje nadležnosti. 
Kao što je već u prethodnim izvještajima spomenuto, po podjeli individualnih spremnika (1700 

domaćinstva), započeto je uklanjanje „zelenih otoka“ te ih je ostalo 25, i to na lokacijama gdje građani 
miješani komunalni otpad predaju putem polupodzemnih spremnika. Time se u 10 mjesnih odbora 
Grada Pazina (osim dijela MO Pazin i dijela MO Stari Pazin) od početka ove, 2022. godine prešlo na 
individualno odvajanje otpadne plastike te papira i kartona po sistemu „od vrata do vrata“ prema 
unaprijed definiranom rasporedu za pojedinu frakciju, dok su za staklo postavljena tzv. „zvona“ na 
deset lokacija po mjesnim  odborima.  

Cilj je postići da se broj postojećih tzv. "zelenih otoka" u što većoj mjeri reducira, a spremnici 
prilagode vrsti otpada radi bolje kontrole odvajanja i prikupljanja otpada. Stoga se Grad Pazin prijavio 
na Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme  Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, te je  Odlukom   o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša 
i energetsku učinkovitost, Gradu Pazinu odobreno sufinanciranje nabave komunalne opreme za 
odvojeno sakupljanje komunalnog otpada u visini od 165.300,00 kuna,  što čini 40% procijenjenih 
troškova projekta koji iznose ukupno 413.250,00 kuna. 

Radi se o 38 komada PE kontejnera, tzv. „zvona“, za papir, plastiku i staklo, zapremine 2,5 m3, 
koji će se kao setovi za odvojeno sakupljanje otpada (papir, plastika, staklo) postaviti na 9 lokacija u 
prigradskim naseljima (dijelovi MO Pazin i Stari Pazin) koja neće biti obuhvaćena sustavom recikliranja 
putem polupodzemnih spremnika, dok će se na 11 lokacija u naseljima po ostalim mjesnim odborima 
postaviti kontejneri za staklo. 

Naime, u sklopu prethodnog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne 
opreme Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grad Pazin nabavio je 11 setova 
polupodzemnih spremnika za plastiku zapremine 5m3, i polupodzemnih spremnika "duo" za dvije vrste 
otpada - staklo i papir ukupne zapremine 5m3. Oni  će se narednih mjeseci postaviti na 11 lokacija u 
centru grada čime će se u potpunosti ukloniti postojeći neadekvatni „zeleni otoci“.  
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11. Po pitanju otpada te zaštite zdravlja ljudi i okoliša Grad Pazin je u izvještajnom razdoblju u 
predmetu utvrđenih nepravilnosti u radu Natural Recycling Company na lokaciji Dubravica u krugu i 
hali bivše tvornice Istraplastika,  poduzeo  niz mjera iz nadležnosti kako bi došlo do propisnog 
zbrinjavanja nepropisno odloženog otpada na toj lokaciji.  

Unatoč konstantnom traženju Grada Pazina, prije svega od nadležnog Ministarstva 
gospodarstva i održivog razvoja i DIRH -a  da se hitno poduzmu sve zakonom predviđene mjere, 
situacija s otpadom na lokaciji Dubravica 2a, nažalost, ostala je  do danas u bitnome nepromijenjena.  

Nalazimo se tako u situaciji da Ministarstvo upućuje Grad na rješavanje problema putem 
Državnog inspektorata - donošenjem rješenja kojim će Inspektorat trgovačkom društvu Natural 
Recycling Company d.o.o. naložiti da ukloni sav otpad s lokacije u Pazinu i sanira onečišćen okoliš 
putem ovlaštene osobe, a što je navedeno i u posljednjem očitovanju Ministarstva  Odboru za zaštitu 
okoliša i prirode Hrvatskog sabora od 11. svibnja ove godine datom po predstavci Grada Pazina.  

S druge strane,  Državni inspektorat, vjerojatno imajući u vidu odredbu Zakona o gospodarenju 
otpadom prema kojoj je Ministarstvo dužno financirati zbrinjavanje otpada ako to ne učini onaj tko ga 
je nezakonito odložio, ne donosi odgovarajuća rješenja bez prethodnog dogovora s Ministarstvom.  

Od ostalih aktivnosti, u smjeru zaštite tog područja Grad Pazin proveo je izmjene i dopune GUP-
a, čije provedbene odredbe ne dozvoljavaju obavljanje djelatnosti koje su štetne za utjecaj na okoliš u 
tom dijelu grada te neće remetiti životne uvjete na području grada Pazina.  

Također, Grad  kontinuirano komunicira s Odborom za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog 
sabora te Pučkom pravobraniteljicom po ovoj temi kako bi te više instance utjecale i pomogle u 
rješavanju problema. Vrši se i redovan nadzor te na trošak Grada dezinsekcija i dezinfekcija kritičnih 
pozicija kako bi se suzbila pojava i širenje štetnika.  

       U dijelu zaštite životinja postupa se po prijavama te je po zaprimljenim prijavama  
obavljeno devet nadzora zbog sumnje za zanemarivanje pasa. Također, po ugovornim obvezama iz 
Ugovora higijeničari Veterinarske ambulante Pula su u izvještajnom razdoblju vršili konstantan obilazak 
terena.  

      U cilju realizacije Programa mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području 
Grada Pazina za 2022. godinu i  provedbi mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije Eko servis  „MATIĆ“ provodio je sve mjere sukladno ugovornim obvezama i Programu DDD 
mjera.  
 

12. U ovom izvještajnom periodu vršili su se postupci na izradi, donošenju, izmjenama i 
dopunama planova.  
 Pokrenut je postupak stavljanja izvan snage  Detaljnog plana uređenja „Centar sjever I“ zbog 
visokog stupanja realizacije plana i s obzirom ja je u postupku donošenja IV. Izmjene i dopune 
Generalnog urbanističkog plana detaljno opisana namjena u navedenoj zoni, dani detaljni uvjeti 
provedbe zahvata u prostoru i ukinuta turistička namjena T1. Odluka o pokretanju postupka stavljanja 
izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar sjever I“ donesena je na Gradskom vijeću i objavljena u 
Službenim novinama Grada Pazina, odabran je izrađivač plana temeljem upita za ponudu. Obaviještena 
je javnost te javnopravna tijela putem posebne obavijesti o provođenju postupka stavljanja izvan snage 
Detaljnog plana uređenja „Centar sjever I“.   

Pokrenut je postupak izrade Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje od 2018. godine do 2021. 
godine. Odabran je izrađivač Izvješća temeljem upita za ponudu te su zatraženi podaci javnopravnih 
tijela, nadležnih upravnih tijela, tijela jedinica područne (regionalne ) i lokalne samouprave, javne 
ustanove te drugih pravnih osoba s javnim ovlastima određene posebnim propisima koje obavljaju 
poslove od utjecaja na sadržaj Izvješća. 

Nakon završetka obustave ugovora o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog 
plana grada Pazina i Usvojene Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana, Aneksom II Ugovora proširuje se postupak i na izradu uvjeta provedbe 
zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja za područje zone Pazinka 
III, Lešće te područje uz ulicu Štefanije Ravnić. Sve navedeno prikazano je u Nacrtu prijedloga plana za 
javnu raspravu. Nadalje je provedena javna rasprava u postupku IV. Izmjena i dopuna Generalnog 
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urbanističkog plana grada Pazina te je objavljeno Izvješće s održane javne rasprave. Utvrđen je konačni 
prijedlog plana IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina za kojega je 
ishodovano pozitivno mišljenje Javne ustanove – Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije te je 
plan dan na usvajanje Gradskom vijeću Grada Pazina. IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog 
plana usvojene su i objavljene u Službenim novinama Grada Pazina broj 14/22. 

Riješeno je 54 predmeta upravnog postupka  i  138 predmet  neupravnog postupka  iz domene  
gradnje i prostornog planiranja (uporabne, građevinske i lokacijske  dozvole, obavijesti o posebnim 
uvjetima za izradu glavnog projekta, potvrde parcelacijskih elaborata, rješenja o utvrđivanju građevnih 
čestica, potvrđivanju samostalnih uporabnih cjelina, prijave početka građenja, lokacijske informacije, 
uvjerenja o statusu parcela). Izdana je 10  rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade 
na području Grada Pazina. 
 

13.  Izvođenje radova nad izgradnjom I. faze Doma za starije osobe i centra za pružanje 
izvaninstitucijskih usluga Pazin, teku u skladu sa terminskim planom. Od početka siječnja 2022. godine, 
završno sa krajem lipnja 2022. godine izvedeni su armirano betonski radovi na građevini, te se izvode 
radovi na posljednjoj etaži AB invalidske rampe na jugoistočnoj strani okoliša. Izvode se radovi na 
instalacijama, te je naručena fasadna bravarija koja je djelomično ugrađena. Hrvatske vode su dostavile 
dopis te traže izmjenu dozvole zbog ispusta oborinskih voda. Poslane su narudžbenice projektantu za 
izmjenu lokacijske, građevinske dozvole te za izmijenjeni izvedbeni projekt u dijelu koje traže Hrvatske 
vode. Pokrenuti su posebni uvjeti za izmjenu lokacijske dozvole. Ukupna vrijednost izvršenih radova u 
spomenutom periodu iznosila je 10.463.216,94 kn bez PDV-a (4.355.253,11 kn sa PDV-om). Dana 22. 
veljače 2022. godine sklopljene su III. Izmjene Ugovora o izvođenju radova sa trgovačkim društvom DE 
CONTE d.o.o., a sve iz razloga ugovaranja dodatnih radova koji nisu bili obuhvaćeni osnovnim 
troškovnikom, odnosno glavnim projektom, te zbog zamjenu izrade određenih stavaka iz troškovnika. 
Ukupna vrijednost ugovorenih radova nakon III. Izmjena Ugovora iznosi 28.002.616,64 kn bez PDV-a 
(35.003.270,80 kn sa PDV-om).    

14. Izradi projektne dokumentacije za Dječji Vrtić Stari Pazin  pristupilo se u kolovozu 2021. 
godine. U prosincu 2021. godine započet je postupak nabave za izradu Glavnog projekta za potrebe 
ishođenja građevinske dozvole i Troškovnika radova te je u siječnju 2022. sklopljen ugovor. U ovom je 
izvještajnom razdoblju poslan poziv za prikupljanje potvrda na glavni projekt te se izdavanje 
građevinske dozvole očekuje sredinom srpnja. 
 

15. Izvođač radova je 18. siječnja 2022. godine uveden u posao rekonstrukcije i nadogradnje 
Dječjeg odmarališta Špadići te su u ovom izvještajnom razdoblju izvedeni radovi rušenja i obnove 
međukatnih konstrukcija, nadogradnje katova te izvedbi vanjske ovojnice (vanjska stolarija, fasada i 
krov).  Ishođena je građevinska dozvola za Vodovodni ogranak Špadići te su izvedeni radovi na izvedbi 
istoga. Započeta je priprema dokumentacije za nabavu za opremanje objekta Dječjeg odmarališta.  
 

16. U ovom se izvještajnom razdoblju za projekt „Rekonstrukcija nogometnog igrališta i 
atletske staze“ pristupilo se nabavi Izmjena i dopuna Glavnog projekta i Izmjena i dopuna Troškovnika 
radova u skladu s odobrenim produženjem roka za realizaciju projekta Ministarstva turizma i sporta, 
do konca 2023. godine. Izrađen je Glavni projekt te se početkom srpnja očekuje pokretanje postupka 
za prikupljanje potvrda na glavni projekt i ishođenje Izmjena i dopuna građevinske dozvole. 

 
17. Nakon što je u prethodnom izvještajnom razdoblju izdana Lokacijska dozvola za sabirnu 

prometnicu za Društveni dom u naselju Veli Ježenj u ovom je izvještajnom razdoblju provedena 
prethodna procedura oko darivanja zemljišta Gradu Pazinu. 

18. U ovom izvještajnom razdoblju dovršena je provedba malih komunalnih akcija koje su 
odabrane po mjesnim odborima u sklopu Programa Pazi(n) proračun u 2021. godini. U sklopu provedbe 
obavljen je obilazak terena te su za preostale komunalne akcije izrađeni troškovnici radova i pokrenute 
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jednostavne nabave. Male komunalne akcije se ove godine provode u svih 12 mjesnih odbora Beram, 
Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Trviž , Zabrežani, Zamask i Zarečje.  

U Mjesnom odboru Stari Pazin, Beram i Trviž započeta je nabava dobave usluga održavanja 
postojećih igrališta i dobave, dopreme i ugradnje dječjih igrala za dječja igrališta u Zagrebačkoj ulici 
(MO Stari Pazin), za dječja igrališta Belci i Vela Traba (MO Beram) te dječje igralište Buići (MO Trviž).  

19. Radi potrebe unapređenja poslovanja Grada Pazina i povezivanja podataka i kartografskih 
georeferenciranih prikaza pristupilo se nabavi Programske aplikacije geografsko informacijskog 
sustava s povezivanjem podataka DGU i matičnim podacima, točnije Aplikacije GIS s vezom na 
komunalnu naknadu. U postupku provedbe javne nabave odabran je ponuditelj s kojim je sklopljen 
ugovor o izradi traženog programskog rješenja te je izrada aplikacije u tijeku. 

                   5.  Društvene djelatnosti  
 
        1. Što se tiče Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin u izvještajnom razdoblju realizirane su aktivnosti 
planirane Godišnjim planom i programom ustanove za pedagošku godinu 2021./2022, redovni 
odgojno-obrazovni rad, edukacije djelatnika, suradnja s vanjskim ustanovama te obilježavanje bitnih 
datuma i manifestacija. Aktivnosti u cjelodnevnom redovnom programu provedene su sa 572 djece 
(stanje 30.06.2022.), u 29 odgojnih skupina, od kojih 6 skupina ranog i 23 skupine predškolskog odgoja, 
sa ukupno 107 radnika, a u rad redovitih skupina bilo je uključeno 8 djece s poteškoćama, uz podršku 
tzv. trećeg odgojitelja u skupini, odnosno pomoćnika u provođenju odgojno obrazovnog procesa. U 
program predškole bilo je uključeno 153 djece. Provođen je i Projekt PAZI(N) DJECA koji se odnosi na 
produljeni rad vrtića do 18,30  sati, a koji je obogaćen sportskim aktivnostima pod vodstvom sportskog 
voditelja. Vrtić je sudjelovao i u projektu Erasmus+ KA122 pod nazivom „Jačanje ustanove i pojedinca 
za sudjelovanje u europskom prostoru odgoja i obrazovanja“, zatim na Danima medijske pismenosti 
2022. , a izlagani su i projekti na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli. Provedene 
su aktivnosti iz projekta Institucionalizacije zavičajne nastave Istarske županije što je zaključeno 
organiziranjem Festivala zavičajnosti koji se održao u Vrtiću, u kojem su sudjelovale sve skupine Vrtića, 
a u posjet je došlo 19 skupina iz vrtića diljem Istre. Vrtić je sudjelovao na regionalnoj i državnoj smotri 
projekta iz Nacionalnog programa za ljudska prava i demokratsko građanstvo. Na regionalnoj smotri 
su dva projekta Vrtića odabrana kao najbolja i predstavljali su tri županije (IŽ, PGŽ i LS) na državnoj 
smotri u Zagrebu gdje su oba pohvaljena na nacionalnoj razini. U tri su područna vrtića pokrenuti i 
održavani vrtićki vrtovi te je uređivano i biljkama oplemenjeno dvorište društvenog centra Veli Jože. 
Velik je broj vrtićkih skupina uživao u izletima na snijegu, a više su posjećivani i kulturni sadržaji, 
kazalište i kino. Mnoge su skupine u lipnju bile na moru. U svibnju je Vrtić ugostio kolegice iz Španjolske, 
3 kolegice iz Valencije i 3 kolegice iz Seville koje su tjedan dana pratile rad u Vrtiću i dale korisne 
povratne informacije, a u lipnju je obilježen Dan Grada Pazina, vozeći se vlakićem kroz grad, vježbanjem 
spretnosti penjanja na svili i zajedničkim plesom na trgu s djecom iz Osnovne škole Pazin.    

Na temu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Gradonačelnica je održala press 
konferenciju 24. lipnja 2022. te najavila donošenje odluke o sufinanciranju djece koja će biti upisana u 
obrte za dadilje i privatne vrtiće. Cijena za roditelje ostat će ista kao u pedagoškoj godini 2021/2022. i 
iznosit će 800,00 kn za jaslice i 750,00 kn za vrtićki program, što iznosi 38,93% odnosno 36,49% u 
odnosu na ekonomsku cijenu vrtića koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pazina, a koja iznosi 2.054,84 
kuna. Roditeljima djece koja će ostati neupisana nakon provedbe postupka upisa djece sufinancirat će 
se smještaj djece u obrte za dadilje i u privatne vrtiće. U izvještajnom periodu je sufinancirano 21 dijete 
smješteno u privatni Montessori vrtić „Mali princ“ na Starom Pazinu, obrt Tončica i Teta Di-di u Pazinu, 
obrtu Gratia u Žminju te dječjem vrtiću Tići u Vrsaru. U 2022. godini rebalansom proračuna ova stavka 
povećana je s prvotno planiranih 200.000 kuna na 357.000 kuna. U izvještajnom razdoblju 
sufinancirana je ova aktivnost s 1.509,47 kuna po djetetu. 

Za djecu koja privremeno borave u Društvenom centru „Veli Jože“ zatraženo je  i odobreno 
produljenje za privremeno korištenje od strane nadležnog odjela Istarske županije do 31. kolovoza 
2024.   
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Intenzivno se radilo na analiziranju potreba i uvjeta za prijave na natječaje za 
gradnju/rekonstrukciju novih prostora za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.  

Kako bi se poboljšali postojeći uvjeti u dječjem vrtiću u Pazinu, Grad Pazin i Dječji vrtić „Olga 
Ban“ izvršili su dvije prijave na natječaje Središnjeg državnog ureda za demografiju (SDUDM) i mlade 
te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU). Na natječaj SDUDM prijavljena 
je rekonstrukcija vanjskog igrališta u Gornjem vrtiću. Projekt je vrijedan 321.082,75 kuna. Nažalost, taj 
projekt nije prošao na natječaju iz razloga svrstavanja Grada Pazina u najvišu skupine prema Indeksu 
razvijenosti. Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin prijavio je zamjenu dotrajalih škurnica na zgradi gornjeg vrtića 
na natječaj MRRFEU-a „Program ulaganja u zajednicu“, ukupne vrijednosti 214.404,32 kune. Za taj 
projekt Vrtiću je odobreno 150.000,00 kuna bespovratnih sredstava.  
 
              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 2021/22. godinu. U školskoj godini 2021/22 upisano je 1276 
učenika u 79 razrednih odjeljenja. Iz decentraliziranih sredstava financirani su opći troškovi Škole 
(prijevoz učenika, energenti, tekuće i investicijsko održavanje). Prijevoz autobusom je osiguran na 18 
linija, dnevno se prevozi 1.970 kilometara za 760 učenika putnika, a željeznički prijevoz koristi 20 
učenika. 

Osim zakonskog standarda, Grad Pazin financira brojne aktivnosti iznad standarda.  
Od rujna 2021. godine u Produženom boravku MŠ Pazin zaposleno je pet učiteljica.  
Sredstvima jedinice lokalne samouprave financiraju se i naknade voditeljima osmo razrednih 

škola koji voditeljstvo obavljaju izvan radnog vremena (MŠ Pazin, PŠ Trviž, PŠ Motovun, PŠ Karojba, PŠ 
Lupoglav, PŠ Sv. Petar u Šumi, PŠ Tinjan). 

U Glazbenom odjelu upisano je 112 učenika u 9 odjeljenja. Za potrebe Glazbenog odjela  
kupljena je harmonika i klavijature. Bilo je natjecanja, ali u manjoj mjeri. Zamijenjen je dotrajali 
namještaj. 

Projekt Školska shema, odnosi se na besplatne obroke voća, povrća, mlijeka i mliječnih 
proizvoda za djecu financirano iz državnog proračuna. Projekt provodi Ministarstvo poljoprivrede 
putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.  
 Grad Pazin financira provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti 
u školi, u višim razredima matične škole, u dvije grupe (20 učenika), a svaku grupu vodi jedna učiteljica. 

Prijavom na natječaj Zaklade „Hrvatska za djecu“ provodi se projekt kojim je za učenike 
roditelja s prihodima manjim od 2.000,00 kuna po članu domaćinstva sufinancira školska prehrana u 
iznosu od 5,50 kuna po obroku.  

U izvještajnom razdoblju provodi se treći projekt Erasmus+ u ukupnom iznosu od 194.000,00 
kn koji traje od 24.12.2020. – 24.12.2022. godine. U prvoj polovici 2022. godine ostvarilo se manje 
putovanja, a putovanja i nabava opreme planirana su u drugoj polovici tekuće godine. 

Projekt Paz(IN)kluzivna škola 2 - Novi natječaj za pomoćnike u nastavi u školama objavljen je u 
kolovozu 2021. godine. Projekt je odobren za razdoblje školske godine 2021/22. za 18 pomoćnika u 
nastavi/stručno komunikacijskih posrednika. Ukupna vrijednost projekta iznosi 815.432,00 kuna, od 
toga bespovratno 693.117,20 kuna (85%) a udio sufinanciranja Grada Pazina 122.314,80 kuna (15%). 
U izvještajnom razdoblju realizirane su slijedeće aktivnosti: 18 pomoćnika u nastavi/stručno 
komunikacijskih posrednika pružilo je podršku u radu te školskim aktivnostima i putovanjima za 18 
učenika s poteškoćama u razvoju. Projekt će biti završen u kolovozu 2022. godine.  

Što se tiče stipendiranja učenika srednjih škola i studenata: u izvještajnom razdoblju izvršene 
su pripreme za Natječaj za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata. Do kraja lipnja 2022. 
stipendirano je 19 učenika i 48 studenata. 
 
              3. 11. travnja 2022. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih na kojoj je 
jednoglasno za predsjednicu izabrana Roberta Špoljarić, predložena od strane Centra za mlade Alarm 
Pazin, a za njezina zamjenika Luka Spahić, iz udruge za promicanje znanstvene fantastike i fantazije 
Albus.  
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                  Od 27. do 29.6. službenica odjela Irena Boljunčić sudjelovala je na međunarodnoj 10. 
InterCity Youth konferencija u Ljubljani u organizaciji Slovenske nacionalne agencije za Erasmus+ 
programe, Ureda za mlade Republike Slovenije i Grada Ljubljane na kojoj su sudjelovali službenici 
gradova i općina koji se bave politikama za mlade te organizacije i pojedinci koji rade s mladima. Cilj 
konferencije bio je ojačati ulogu i kapacitete lokalnih vlasti u podršci mladima, s naglaskom na 
participativan rad s mladima te prikazati primjere dobrih praksi koje su povezane sa sudjelovanjem 
mladih na lokalnoj razini.  

Gradu Pazinu zajedno s partnerima: Društvo Naša djeca Pazin, Centar za mlade Alarm Pazin, 
Udruga Delta i Volonterski centar Istra odobreno je 29.100,00 eura (cca 220.000,00 kuna) za provedbu 
projekta Pazi(n) mladi! 2: izrada Lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Pazina 2023-2027. Cilj 
projekta je osnažiti i poduprijeti mlade u lokalnoj zajednici te stvoriti poticajno okruženje za njihovo 
uključivanje u društveni život i procese donošenja odluka u gradu, unaprjeđenjem kompetencija 
mladih, radnika s mladima i donositelja odluka, a sve u svrhu donošenja Lokalnog programa za mlade 
Grada Pazina 2023-2027. Glavne aktivnosti uokvirene su raznovrsnim pripremnim aktivnostima koji je 
krenuo u siječnju 2022., a odnose se na koordinaciju, organizaciju, diseminaciju i kreiranje projektnih 
rezultata. 
 
               4. Što se kulture tiče, u izvještajnom razdoblju potpisan je Ugovor o korištenju sredstava 
Istarske županije-Regione Istriana te je ugovorena izrada projektne dokumentacije sanacije nosive 
konstrukcije potkrovlja istočnog krila Kaštela u Pazinu.  
 Konstruktivna i građevinska sanacija zvonika Crkve sv. Nikole sufinancira se iz državnog 
proračuna iznosom od 500.000,00 kn, a u programu za 2022. godinu planira se izvođenje radova 
sanacije metalne konstrukcije zvona, kao i uređenje lođe, što će obuhvatiti uređenje unutrašnjih 
površina lođe zvonika, uređenje fasadnog dijela lođe zvonika i rekonstrukciju kamene ograde.  
 Projekt sanacije spomenika Vladimiru Gortanu u Podbermu planiran je s ciljem sveobuhvatne 
obnove spomenika za koju je nužno prethodno izraditi temeljitu projektnu dokumentaciju. Stoga se u 
prvoj fazi planira izrada dokumentacije koju će činiti arhitektonski snimak postojećeg stanja s detaljnim 
prikazom oštećenja, idejni projekt restauracije i troškovnik radova. Potpisan je Ugovor o korištenju 
sredstava Istarske županije-Regione Istriana te je ugovorena izrada projekta sanacije. 
 Veći broj projekata prijavljen je na natječaje Istarske županije i Ministarstva kulture i medija, 
međutim bezuspješno. 
  

5. Redovna djelatnost gradskih ustanova u kulturi (Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica 
Pazin, Muzej grada Pazina) sufinancirana je su u skladu s Proračunom Grada Pazina, te njegovim prvim 
izmjenama, a u skladu s financijskim planovima ustanova. 

 U oblasti kulturnih djelatnosti, Pučko otvoreno učilište korisnicima nudi kazališne predstave, 
glazbene programe, izložbe, kino program i programe u vlastitoj produkciji. 

U izvještajnom razdoblju realizirana je nabava računala za potrebe Učilišta, odnosno unutar 
sudjelovanja u projektu Klikni s kazalištem kojem je nositelj Teatar Tirena, a u kojem je Učilište jedan 
od partnera. Rashodi su u potpunosti financirani iz sredstava projekta. 

U ožujku je realizirana predstava Savršeni partner Teatra Gavran, u travnju je u organizaciji 
labinske udruge za promicanje glazbeno-scenske kulture Show time održana stand up komedija 
komičara Vlatka Štampara, a u lipnju u sklopu proslave Dana grada Pazina, predstavu Realisti, Teatra 
Exit pogledalo je 250 gledatelja. U lipnju je za vrtićku djecu organizirana lutkarska predstava Gradskog 
kazališta lutaka Rijeka, Prljek i Mrljek. 

 Pazinsko amatersko kazalište (Rastrepuh), koje broji 16 članova, postavilo je predstavu 
Kilimandžaro autorice Sonje Boljunčić. Premijera je održana 21. lipnja.  

Prikazano je ukupno 9 filmova u 10 projekcija, te projekcije animiranog filma Vrapčić Ričard za 
vrtićarce iz Pazina i Pićna. Jedna gostujuća projekcija („kino u gostima“) realizirana je u Tinjanu, u 
suradnji s općinom i Turističkom zajednicom središnje Istre. 

U domeni obrazovnih programa, u izvještajnom razdoblju realiziran je program u suradnji s 
pazinskim Centrom za socijalnu skrb u sklopu projekta ,,SOS - skrb o starijima", unutar elementa 
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Promicanje horizontalnih politika te su organizirane radionice o horizontalnim temama, namijenjenih 
ciljanim skupinama. Održane su ukupno tri od ukupno  četiri radionice: Psihosocijalni aspekt starenja, 
Volonterstvo i Pravna zaštita starijih osoba. 

Gradska knjižnica Pazin je u izvještajnom razdoblju nabavila je ukupno 1.029 jedinica građe.  
Održan je veliki broj pričaonica (uživo te putem društvene mreže facebook i youtube kanala 

knjižnice), knjižnicu su posjetila djeca iz područnih vrtića i škola, a djelatnici knjižnice održavali su 
pričaonice u vrtićima. Obilježeni su prigodni datumi poput Međunarodnog dana darivanja knjiga, 
Svjetski dan čitanja naglas, Međunarodni dan dječje knjige, Svjetski dan knjige i autorskih prava i Noć 
knjige, Obiteljski dan, provedena je aktivnost  Priča se po gradu te je prigodno obilježen Dan Grada 
Pazina. Proslavljen je 9. rođendan kampanje Čitaj mi! (na nacionalnoj razini), predstavljena je knjige 
Hotel wartburg Zorana Žmirića, a održano je i putopisno predavanje Moj Camino Jane Prević Finderle 
Ukupno je provedeno 86 različitih aktivnosti.  

U okviru projekta Knjiga u ruku, put pod noge provode se aktivnosti priprema ilustracija i 
tekstova koji će biti čitani, snimljeni i montirani kao zvučna šetnja Pazinštinom. Održana je književna 
šetnja i predstavljanje projekta za profesore hrvatskoj jezika i književnosti iz čitave Istre, u suradnji sa 
Županijskim stručnim vijećem.  
 Što se tiče kuća za pisce realizirana su četiri  stipendijska boravka i to u Stefan Bošković (ožujak), 
Adrian Oproiu (travanj), Sara Renar (svibanj) i Igor Angjelikov (lipanj). Raspisan je natječaj na nagradu 
Edo Budiša te je komisija odradila žiriranje i proglasila dobitnika. Otvorene su prijave za stipendijske 
boravke u 2023. te one pristigle u roku (njih 37) poslane Programskom vijeću na analizu. Započet je rad 
na publikaciji radnog naslova Naših prvih 10 posvećenoj dodjeljivanju nagrade Edo Budiša. 

Poslovi digitalizacije napreduju, s time da je potrebno istaknuti da su materijali OCR pretraživi. 
Započelo se s pripremom sažetaka i dogovora vezanih uz smještaj digitalizirane građe na mrežne 
stranice. 

Vlastitim sredstvima i volonterskim doprinosom urađene su ilustracije i grafička priprema za 
slikovnicu San i Mora autorice Marine Marušić. 

Muzej grada Pazina u pazinskom Kaštelu gdje djeluje ima postavljene četiri stalne muzejske 
izložbe: Zvona s istarskih crkava, Pazinština od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka, Biskup dr. Juraj 
Dobrila – život i djelo, Pazinski kaštel i bune kmetova u XV. i XVI. Stoljeću. Realizirano je 7 ugovora o 
darovanju te 1 ugovor o otkupu građe za fundus Muzeja čime je isti obogaćen s ukupno 82 predmeta. 
Projekt rekonstrukcije osvjetljena u izložbenim prostorima prijavljen je na objavljene javne pozive 
međutim sredstva nisu odobrena.  

Program obilježavanja Noći muzeja 2022. započeo je programom EMI – Igrom pod 
reflektorima. Program se nastavio točkom Pitajte ravnateljicu (EMI) te predavanjem doc. dr. sc. 
Roberta Kurelića na temu Pazinska knežija u 16. stoljeću: migracije, nemiri i sukobi u osvit novog vijeka 
(MGP) te programom Razgovori s kustosima (EMI).  

Izložbeni projekt Pazin – grad punka tematizira punk kao pokret, struju u glazbi na svjetskoj i 
lokalnoj razini. Tijekom siječnja i veljače 2022. razrađen je plan realizacije programa po organizacijskim 
i tematskim komponentama, a u travnju je objavljen poziv za sudjelovanje u prikupljanju građe nakon 
čega je (travanj – lipanj) realizirano sveukupno 11 ugovora o daru, ustupanju ili darovanju građe za 
potrebe izložbe te 7 intervjua (razgovora) sa relevantnim sudionicima. 
 Ciljevi višegodišnjeg projekta Pazinska industrija u socijalizmu (koji se provodi od 2021. godine) 
jesu prikupljanje podataka od strane aktivnih sudionika ovih procesa, povećanje muzejskog fundusa 
predmetima vezanim za temu (darovanjem i otkupom), stručna obrada teme, analiza slučaja u skladu 
s praksom stručnog proučavanja jugoslavenskog gospodarstva i na koncu postavljanje izložbe o 
pazinskom gospodarstvu za vrijeme socijalizma. Izložbeni projekt prijavljen je na javne pozive 
Ministarstva kulture i medija RH i Istarske županije, ali su sredstva odobrena djelomice i samo od strane 
Ministarstva kulture i medija RH čime je obim provedbe projekta smanjen. Planirana je provedba 
tematskih okruglih stolova i predavanja u suradnji s vanjskim suradnicima. 
 Muzej grada Pazina organizira i provodi dvije vrste edukativnih radionica za djecu od 4 do 10 
godina: Postani pazinski vitez i Mala škola arheologije. Radionice se sastoje od tri komponente: 
razgovora i predavanja na temu (arheologija ili priča o Kaštelu i obrambenom sustavu istog), posjeta 
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tematskoj izložbi (Pazinština od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka ili Pazinski Kaštel i bune kmetova 
u 15. i 16. stoljeću) te radionice izrade štita i koplja ili vlastite keramičke posude. U izvještajnom 
razdoblju provedeno je 9 edukativnih radionica za sveukupno 237 djece.  

 
                6. Socijalna skrb - ukupno je 19 korisnika (17 samaca i 2 obitelji) zajamčene minimalne 
naknade (sukladno socijalnom uvjetu iz Odluke o socijalnoj skrbi) koristilo pravo na naknadu za 
troškove stanovanja – režijskih troškova, dok je po uvjetu prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada 
Pazina to je pravo koristilo 16 korisnika (13 samaca i 3 kućanstva.) 

Tijekom izvještajnog razdoblja izdano je 26 rješenje za jednokratnu naknadu za novorođeno 
dijete.  

Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u tijeku izvještajnog 
razdoblja koristilo je ukupno 86 djece: u 100%-tnom iznosu 1 dijete, u 75%-tnom iznosu 46 djece. 
Sukladno Pravilniku o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin 
pravo na sufinanciranje troškova boravka u Dječjem vrtiću koristilo je: u 25%-tnom iznosu  35 djece, 
u 75%-tnom iznosu 3 djece s poteškoćama u razvoju te u 30%-tnom iznosu 1 dijete. 

Pravo na naknadu za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi tijekom izvještajnog razdoblja, 
ovisno o održavanju nastave, ukupno je koristilo 43 djece, a u punom (100%) iznosu koristila su 3 
djeteta. Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz Odluke, za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, naknadu u 
visini od 75% troškova školskog obroka djeteta u Osnovnoj školi u tijeku izvještajnog razdoblja koristilo 
je 40 djece.  
 Sudionicima NOR-a i članovima njihovih obitelji se sukladno Odluci o financiranju i 
sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji koja je 28. ožujka 2022. 
godine donesena od strane Istarske županije te Ugovoru o sufinanciranju materijalne zaštite od 21. 
travnja 2022. godine priznaje posebna zaštita u vidu naknade od 2.400,00 kuna godišnje. Sredstva za 
isplatu istih osiguravaju Istarska županija i Grad Pazin svaki sa 50% iznosa, a naknade su isplaćene za 4 
korisnice. 
 Tijekom izvještajnog razdoblja izdano je 13 rješenja jednokratnu naknadu za 19 korisnika 
namjenski za liječenje, kupnju lijekova, podmirenje dugova za troškove stanovanja, kupnju osnovnih 
prehrambenih artikala, podmirenje dugova za školski obrok, podmirenje dijela pogrebnih troškova, 
kupnju odjeće i obuće i dr. 
 Uoči Uskrsa pripremljeno je i podijeljeno u suradnji s djelatnicima GDCK Pazin 90 paketa za 
socijalno najranjivije građane u pojedinačnoj vrijednosti od 150,00 kuna te 14 prigodnih paketa u 
pojedinačnoj vrijednosti od 100,00 kuna za korisnike Dnevnog boravka za starije osobe Pazin. 
 Pružani su i drugi oblici pomoći i naknada sukladno Odluci o socijalnoj skrb Grada Pazina, a 
pravo na mjesečnu naknadu u novčanom iznosu od 200,00 kuna koristilo je 12  korisnika. 
 
              7 .  Gradsko društvo Crvenog križa Pazin  u prvoj polovici 2022. godine organiziralo je 7 redovnih 
akcija dobrovoljnog darivanja krvi te je održano 5 tečajeva iz nastavnog predmeta pružanja prve 
pomoći ozlijeđenima u prometnoj nezgodi, a koji je odslušalo 43 kandidata.  
                U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine nije zaprimljen ni jedan zahtjev za traženje 
nestale osobe.  

  Evidentirano je 48 osoba iz Ukrajine, od toga 19 djece, osigurana im je pomoć u obliku 
prehrambenih i higijenskih artikala te rabljene odjeće i obuće, a pružana im je i psihosocijalna podrška. 
U izvještajnom razdoblju 7 osoba je napustilo područje djelovanja GDCK Pazin. 15.4.2022.g. održana je 
zajednička konferencija za medije “Pazin solidarno s Ukrajinom” u Velikoj vijećnici Grada Pazina na 
kojoj su sudjelovali/e: Suzana Jašić, gradonačelnica Grada Pazina, Mladen Kiković, voditelj Službe 
civilne zaštite Pazin, Pavita Jelinčić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Pazinu, Marijana Krbavac 
Žulić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin i Damir Bubić, predsjednik udruge “Istra 
pomaže”. Javnost je obaviještena kako je tijekom ožujka u Pazinu oformljena koordinacija pravnih 
osoba koje su uključene u podršku ili brigu za raseljene osobe iz Ukrajine na području Grada Pazina radi 
praćenja situacije i proaktivnog djelovanja svih uključenih s ciljem pomoći raseljenim osobama koje su 
pristigle na područje Grada Pazina, te o pravima koje raseljene osobe mogu ostvariti. 
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12.05.2022.g. povodom obilježavanja Tjedna Crvenog križa i Međunarodnog dana sestrinstva 
u suradnji s Patronažnom službom IDZ – Ispostava Pazin održano je mjerenje krvnog tlaka i šećera u 
krvi. Pristupilo je 112 osoba. 

U radu s mladima 06.06.2022.g. održana je radionica „Poznajem li Crveni križ?“ za učenike 6. 
razreda PŠ Karojba. 

Na poziv Hrvatskog Crvenog križa prijavljena je Škola plivanja, odobrena su sredstva za 
provedbu u iznosu od 57.493,74 kn. Obavljeni su dogovori s društvom Naša djeca Pazin i s voditeljima, 
obaviješteni su mediji, obavljeni su upisi i objavljen popis sudionika.  

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin sudjelovalo je u internetskoj kampanji „Crveni križ u 
zelenom okviru“ s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama. U sklopu programa, mladi 
Hrvatskog Crvenog križa su kreirali niz informativnih i edukativnih materijala kako bi tema klimatskih 
promjena i važnosti brige o okolišu došla do što većeg broja ljudi. 

Povodom uskrsnih blagdana podijeljeno je 100 paketa s prehrambenim i higijenskim artiklima 
u vrijednosti od 150,00 kn/paket. Podijeljene su pelene i ulošci  za odrasle osobe u stanju takve potrebe.  

GDCK Pazin je  bez naknade posuđivalo potrebitima uz obvezu vraćanja bolesnički krevet, 
invalidska kolica, hodalicu,... Pomoć je pružena za 20 korisnika.  

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin prijavitelj je projekta „SOS-skrb o starijima“ kojeg provodi 
u suradnji s partnerima Gradom Pazinom i Centrom za socijalnu skrb Pazin, u okviru projekta izgradnja 
Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih usluga Pazin. U siječnju je potpisan 
Sporazum o zajedničkoj nabavi s Centrom za socijalnu skrb Pazin te je proveden postupak jednostavne 
nabave za predmet nabave Usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne 
nabave kupnje vozila za potrebe projekta „SOS - skrb o starijima“, a u veljači je potpisan ugovor s 
odabranim ponuditeljem. Dokumentacija za nabavu vozila dostavljena je SAFU na ex-ante provjeru te 
je ista objavljena putem sustava EOJN u svibnju. Obzirom da nije pristigla ni jedna valjana ponuda, 
vanjski stručnjak za javnu nabavu angažiran je ponovno u lipnju za provedbu ponovljenog postupka 
nabave vozila.  

U sklopu provedbe projekta, u organizaciji CZSS Pazin održane su radionice o horizontalnim 
temama namijenjene prvenstveno starijim osobama, korisnicima usluga te predstavnicima prijavitelja, 
partnera i volonterima.  

Puno planiranih aktivnosti nije se organiziralo i provelo radi sprječavanja širenja bolesti 
uzrokovane koronavirusom (Covidom 19)  sukladno uputama Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda 
za javno zdravstvo, te nadležnih Ministarstava, a s druge strane Sve aktivnosti sve aktivnosti koje se 
provođene, provodile su se poštujući mjere sprječavanja i suzbijanja epidemije bolesti uzrokovane 
koronavirusom (Covidom – 19).  

Provoditelj pružanja socijalne usluge Pomoć u kući je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin, a 
na pružanju istih zaposlen je voditelj, 4 gerontodomaćice i pomoćni radnik te referentica za opće i 
računovodstvene usluge (zaposlena na ½ radnog vremena). Socijalna usluga pruža se na osnovu 
Ugovora o pružanju socijalnih usluga sklopljenog između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, 
obitelji i socijalne politike i GDCK Pazin, te Ugovora o (su)financiranju pružanja socijalne usluge pomoć 
u kući sklopljenog između Grada Pazina, općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti 
Petar u Šumi, Tinjan i Žminj i GDCK Pazin. Grad Pazin je sklopio Ugovor o sufinanciranju programa 
pružanje socijalne usluge pomoć u kući u 2022.g. s Istarskom županijom. U pružanju usluge trenutno je 
uključeno 74 korisnika, od čega 44 korisnika po rješenjima pazinskog i rovinjskog Centra za socijalnu 
skrb o priznavanju prava na socijalnu uslugu pomoći u kući. Za 36 korisnika s mirovinom do 1.500,00 
kuna Minstarstvo financira pružanje socijalnih usluga u 100% iznosu, dok za 8 korisnika s mirovinama 
od 1.501,00 do 2.000,00 kuna, Ministarstvo pružanje odobrenih socijalnih usluga financira u 50% 
iznosu. Ostalim korisnicima, koji imaju mirovinu višu od 2.001,00 kunu pružaju se usluge pomoći u kući 
uz suglasnost Jedinica lokalne uprave i samouprave. Za sve korisnike su usluge besplatne. 

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin provoditelj je projekta „Organizirane dnevne aktivnosti za 
starije osobe u Gradu Pazinu“ odnosno Dnevnog boravka za starije osobe Pazin. Isti se provodi u 
prostorijama Spomen doma u Pazinu. Dvadesetak korisnika navedenog projekta su osobe treće životne 
dobi koje u pravilu žive u samačkim staračkim domaćinstvima na području Grada Pazina. Korisnici su 



25 

 

sudjelovali na radionicama u sklopu projekta „SOS – skrb o starijima“: 21.03.2022.g. - Ususret 
promjenama, 09.05.2022.g.  - Volonterstvo kao resurs u skrbi o starijim osobama i 13.06.2022.g. - 
Pravna zaštita starijih osoba – Izazovi i mogućnosti u Istarskoj županiji. Korisnici su posjetili 
Međunarodni sajam poljoprivrede i pčelarstva, te otvorenje izložbe slika članova Centra za inkluziju i 
podršku u zajednici u Spomen domu. 
 

8. U izvještajnom razdoblju usluge Savjetovališta za brak i obitelj Pazin koristilo je 53 korisnika, 
a realizirano je 235 sati savjetodavnih usluga od čega 24 korisnika iz područja Grada Pazina kojima je 
pruženo 121 sat savjetodavnih usluga. Temeljem novog Sporazuma o sufinanciranju Programa rada 
Savjetovališta za brak i obitelj Pazin između Grada Pazina i Općina Lupoglav, Sv. Petar u Šumi, Karojba, 
Motovun, Tinjan, Gračišće i Cerovlje koji je na snagu stupio 1. siječnja 2022. godine, sa 
savjetovateljicama su potpisani novi, jednogodišnji Ugovori o djelu za pružanje savjetovališnih usluga.  
Temeljem novog Sporazuma, korisnici usluga Savjetovališta za brak i obitelj Pazin s prebivalištem na 
području Grada Pazina i s prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave koje sufinanciraju Program 
rada Savjetovališta kao potpisnici Sporazuma Grada Pazina i općina plaćaju sat individualnog rada 
50,00 kuna, sat rada s parom 80,00 kuna, a sat rada s obitelji 100,00 kuna. Korisnici usluga 
Savjetovališta s prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave koje ne sufinanciraju  Program rada 
Savjetovališta, sat individualnog rada Savjetovališta plaćaju 150,00 kuna, odnosno sat rada s parom 
200,00 kuna, a sat rada s obitelji 300,00 kuna. Od plaćanja usluga Savjetovališta oslobođeni su: korisnici 
zajamčene minimalne naknade temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, korisnici socijalne skrbi koji 
ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja temeljem uvjeta propisanih Odlukom o socijalnoj 
skrbi Grada Pazina ili Odlukama o socijalnoj skrbi drugih jedinica lokalne samouprave koje su potpisnice 
Sporazuma, te drugi korisnici socijalne skrbi  prema ocjeni Centra za socijalnu skrb Pazin na osnovu  
rješenja ili potvrde nadležne ustanove. 
 Tijekom siječnja i veljače 2022. godine pripremljen je prijedlog projekta za sufinanciranje 
Savjetovališta u 2022. godini od strane Istarske županije i upućen u nadležni upravni odjel IŽ. Odobreno 
je 7.000,00 kuna te je sklopljen Ugovor o sufinanciranju istog s Istarskom županijom. 
 Korisnici su se za usluge savjetovanja mogli obratiti putem e-maila i službenog mobitela 
Savjetovališta, a tijekom cijelog perioda od siječnja do lipnja 2022. godine rad s korisnicima odvijao se 
uživo, uz poštivanje svih epidemioloških mjera te u on-line okruženju. 

Broj sati usluga Savjetovališta koje se pružaju korisnicima iz Grada Pazina se u 2022. godini u 
odnosu na 2021. godinu povećao za 29%, što se pripisuje uključivanju još jedne savjetovateljice u 
stručni tim te većim kapacitetima za prijem korisnika.  
             U prvoj polovici godine izrađen je novi logotip Savjetovališta koji je postavljen na mrežne 
stranice Grada Pazina gdje se inače oglašavaju Usluge Savjetovališta.  
              Savjetovalište nastavlja sa sudjelovanjem u projektu „Unapređenje rada savjetovališta Istre“ 
čiji je nositelj Istarska županija, a koordinator Zdravi grad Poreč. Krajem lipnja voditeljica Savjetovališta 
sudjelovala je na sastanku voditeljica lokalnih savjetovališta Istre gdje je predstavila način rada 
pazinskog savjetovališta, broj klijenata i usluga te planove za programsko razdoblje od 2022. do 2025. 
godine.  
 
 9. Konstituirajuća sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina održana je 19. 
siječnja, te je na istoj za predsjednicu izabrana Željka Nefat, dok je za njezinu zamjenicu izabrana Saša 
Bačić. Na istoj je sjednici donijet Poslovnik o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina, 
dok je na drugoj sjednici, u veljači prihvaćen Program rada Povjerenstva za 2022. godinu s financijskim 
planom te je donijeta izmjena Poslovnika o radu Povjerenstva. Suglasnost na Program rada (s manjim 
izmjenama) Gradsko vijeće je donijelo na sjednici 22. veljače. Povodom Međunarodnog dana žena 
Povjerenstvo je u suradnji sa Društvom likovnih stvaratelja Pazin i Gradskom knjižnicom Pazin 
organiziralo izložbu likovnih radova, te se čitala poezija i proza pazinskih autorica.  
 17. svibnja povodom obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i 
transfobije Povjerenstvo je organiziralo panel raspravu „Je li Pazin spreman na dugine boje?“ s ciljem 
pružanja podrške borbi za ravnopravnost i u području ljudskih prava na osnovi seksualne orijentacije, 
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rodnog izražavanja i rodnog identiteta te da se nastavi unaprjeđivati i štititi prava LGBTIQ osoba. Na 
Panel raspravi su kao aktivni sudionici sudjelovali predstavnici Udruge „Proces“ iz Pule, Društva 
psihologa Istre, Centra za građanske inicijative iz Poreča, Etnografskog muzeja Istre – Museo 
etnografico dell’Istria te Axel Grgorić (transrodna osoba) i njegova djevojka koji su svim prisutnim na 
Panel raspravi ispričali svoju priču i podijelili svoje iskustvo. 
 Dana 2. lipnja članovi Povjerenstva su uz prisutnost Gradonačelnice Grada Pazina podigli 
zastavu duginih boja na jarbol ispred Spomen doma u Pazinu kao čin podrške za sva prava koja je  
LGBTQ zajednica stekla. Održan je prigodni govor kojim Povjerenstvo i Grad Pazin najoštrije osuđuju 
svaki oblik nasilja i vandalizma, zastrašivanja i prijetnji, a posebnom pažnjom i osjetljivošću prema 
prijetnjama i osudama upućenima manjinama. Konstatiralo se kako su Pazin i njegovi građani 
tolerantni i spremni pružiti podršku i pomoć svima koji ju trebaju, neovisno o dobi, spolu, rodu, 
nacionalnosti, političkom, duhovnom ili bilo kojem drugom.  
 
 10. Projekt izgradnje Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih 
usluga Pazin se nastavlja prema planu. 
 
 11. Provedena je kontrola prehrane i higijensko - sanitarni nadzor u DV Olga Ban Pazin – 
provedeni su planirani obilasci. Program je uključivao posjet vrtiću "Olga Ban" u Pazinu, epidemiološki 
izvid objekta, uzimanje briseva čistoće, uzimanje cjelodnevnog obroka na kemijsku analizu, uzimanje 
gotovog jela na zdravstvenu ispravnost, te uzimanje utroška tjednog jelovnika za računsku analizu. 
 Provedena je kontrola prehrane i higijensko-sanitarni nadzor nad Matičnom školom u Pazinu 
te Područnom školom Trviž. Zahvaljujući kontinuiranom higijensko sanitarnom nadzoru, higijensko 
sanitarni uvjeti su optimalni, a rezultati svih analitičkih izvješća u skladu sa preporukama što je i cilj 
opisanog programa.  

Temeljem Zahtjeva za uvrštenje u proračun i 18. veljače 2022. g. sklopljenog Ugovora sa 
Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije (ZZJZIŽ) sufinancirale su se aktivnosti: Savjetovališta za 
prehranu, Savjetovališta za spolno zdravlje  mladih i Identifikacija vrsta krpelja na području grada 
Pazina te dokazivanje prisutnosti patogenih mikroorganizama u njima čije su aktivnosti važne unutar 
županijskog prioriteta: Unaprjeđenje zdravlja građana Istarske županije, definiranog u Planu za zdravlje 
i socijalno blagostanje građana Istarske županije u razdoblju od 2021. do 2024. godine županijski 
prioriteti od 2022. do 2024. godine. 

U izvještajnom razdoblju usluge Savjetovališta za prehranu, u gradu Pazinu, koristilo je 11 novih 
korisnika (prva savjetovanja i uzimanje nutritivne anamneze), od kojih je 8 žena i 3 muškarca. 
Kontrolnih savjetovanja je bilo 22. Prema definiranoj dinamici rada Savjetovališta (dvaput mjesečno) 
odrađeno je ukupno 12 radnih dana. Obzirom na dob korisnika, najveći broj savjetovanja bilo je u dobi 
od 40 do 59 godina, a najčešći razlog dolaska su bili zdravstveni problemi te zdravo mršavljenje. Usluge 
savjetovališta bile su dostupne svim korisnicima putem telefona, mail-a te društvenih mreža (Facebook 
i Instagram). Promocija rada Savjetovališta ostvaruje se kroz medijska gostovanja, davanje izjava, 
izradom sadržaja za društvene mreže Facebook i Instagram te web stranice Nastavnog zavoda za javno 
zdravstvo Istarske županije.  

U razdoblju siječanj – lipanj 2022.g. Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u Pazinu je svoje 
usluge pružilo 20 puta, za dva korisnika, ponedjeljkom od 15,00 do 17,00 sati. Provedene su edukacije 
za sve 8. razrede osnovne škole, čime je bilo obuhvaćeno 150 učenika. Edukacije za učenike 3. razreda 
srednjih škola nisu do sada održane zbog organizacijskih izazova rada, te su planirane za drugu polovicu 
godine. Dana 25. ožujka 2022. godine putem zoom platforme za obrazovne radnike održana je 
edukacija: „Nevidljive rane: psihološko i emocionalno zlostavljanje u romantičnim vezama”. Gost 
predavač je bio Doc. dr. sc. Domagoj Švegar s Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjek za psihologiju. 

Što se tiče aktivnosti vezane uz Identifikaciju vrsta krpelja na području grada Pazina te 
dokazivanje prisutnosti patogenih mikroorganizama: tijekom izvještajnog razdoblja krpelji su se u 
periodu od veljače do lipnja 2022. godine (sezona pojačane aktivnosti krpelja) prikupljali na različitim 
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staništima i s različitih domadara na području grada Pazina. Izlov se vršio na više načina kako bi se dobili 
bolja pokrivenost područja i detaljniji podatci o rasprostranjenosti krpelja i bolestima koji oni prenose.  

Grad Pazin sudjeluje u sufinanciranju otplate kredita za izgradnju  i opremanje nove Županijske 
Opće bolnice u Puli sukladno potpisanom Sporazumu između Istarske županije i svih JLS iz Istarske 
županije od 5. 12. 2019. godine te sukladno istog dana sklopljenom ugovoru o sufinanciranju s 
Istarskom županijom za razdoblje od 2019. do 2038. godine. 

Temeljem Pisma namjere sklopljenog između Grada Pazina i Istarskih domova zdravlja, 
njihovog Zahtjeva za uvrštenje u proračun i 18. veljače sklopljenog Ugovora Grad Pazin sufinancira 
njihove aktivnosti/projekte „Istra bez karijesa“, Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija i Nabava 
dva medicinska kreveta za Stacionar Pazin radi poboljšanja uvjeta smještaja i boljeg praćenja 
zdravstvenog stanja palijativnih pacijenata u Stacionaru. 

Sukladno Ugovoru sklopljenom 31. ožujka Grad Pazin sufinancira dodatne zdravstvene timove 
Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, iznad zakonskog standarda (financiraju sve JLS po 
definiranim kriterijima) na području Istarske županije. HMP Pazin ima izvan sezone 1 ugovoren tim 
tijekom 24 sata kojeg čine doktor+med sestra/tehničar+ vozač s edukacijom. Ukupno za Pazin: 5 
doktora, 5 medicinskih sestara/tehničara i 5 vozača. Dodatno nadstandard kojeg sufinanciraju sve JLS 
u Istri (Pazin suf. dodatno 2,8 med sestra/tehničar – to je noćna med.sestra/tehničar koja je u Ispostavi 
i može pružiti pomoć kada je tim T1 na intervenciji). U vrijeme sezone u razdoblju od 19.6. do 15.9. još 
je 1 tim u Ispostavi Pazin tkz. Ypsilon tim. 

Temeljem zahtjeva ZHMIŽ i dana 13.1.2020.g. sklopljenog Ugovora na razdoblje od 4 godine s 
Gradom Pazinom i Općinama Pazinštine sufinancira se kupnja ambulantnog vozila za potrebe ZHM 
Ispostave Pazin. Time ispostava Pazin na siguran i brzi način može obavljati  hitne intervencije na 
području Grada Pazina, Pazinštine, ali i šire u Županiji, a što je važan preduvjet kvalitetne zdravstvene 
zaštite naših građana.  

Temeljem Zahtjeva Istarskih domova zdravlja, Ispostave Pazin,  Grad Pazin je s njima sklopio 
Ugovor o financiranju smještaja za zdravstvenog djelatnika – medicinskog tehničara u Ispostavi Pazin 
(Stacionaru) za razdoblje  od  01. lipnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.  Grad će Korisniku na ime 
financiranja troškova smještaja isplaćivati  iznos od 1.250,00 kuna mjesečno što iznosi 50% iznosa 
najamnine, a sve u svrhu osiguranje kontinuiteta pružanja usluga zdravstvene zaštite na području 
Grada Pazina. Ugovori će se potpisivati sukladno mogućnostima Proračuna na godišnjoj razini. 

 
12. U 2022. godini sufinanciraju se dodatne socijalne usluge za osobe s mentalnim teškoćama 

za korisnike Doma za odrasle osobe Motovun (Program dodatnih mjera specijalističke zdravstvene 
zaštite u Domu za odrasle osobe Motovun) temeljem Zahtjeva za uvrštenje u proračun i 16. veljače 
sklopljenog Ugovora o sufinanciranju. Iz Grada Pazina u Domu u Motovunu smješteno je 8 korisnika. 
 Pravo na naknadu za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 
na tretman u ustanove kategorizirane za njegove potrebe (sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada 
Pazina) u izvještajnom razdoblju korisitilo je ukupno 10 djece i njihovih roditelja. 
 Dana 17. veljače 2022. godine Grad Pazin i Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula sklopili 
su Ugovor o korištenju sredstava proračuna Grada Pazina za 2022. godinu – za redovnu djelatnost. 
Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Pazin je za 10 djece i/li njihovih pratioca plaćao prijevoz na njihovu 
rehabilitaciju u Dnevni centar Veruda Pula. 

Temeljem Zahtjeva za uvrštenje u proračun i Ugovora sklopljenog 17. veljače sufinancirala se 
djelatnost Doma za starije osobe Novigrad, odjela za osobe oboljele od AD i drugih demencija. Iz Grada 
Pazina u Domu u Novigradu smješteno je 10 korisnika. 

 
13. Što se tiče Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, ista je osigurala sredstva za 

zdravstvene preglede za sve redovne registrirane sportaše, članove udruga (koje su članice Zajednice 
sportskih udruga Grada Pazina. Nakon provedene jednostavne nabave sklopljen je godišnji ugovor sa 
dobavljačem – Ustanova za zdravstvenu skrb Adria Medic sa kojom definira najznačajnije odredbe 
redovnih mjesečnih pregleda, izvještavanja, plaćanja i ostalog. U izvještajnom razdoblju obavljeno je 
ukupno 190 pregleda sportaša iz različitih područja sportova odnosno biciklizam, kickboxinga, karatea, 
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košarke, odbojke, nogometa, sportskog penjanja, stolnog tenisa, jahanja, boćanja, ribolova i 
automobilizma. 

Velik dio sredstva Zajednica troši na korištenja službenih vozila od strane udruga koje su 
članice Zajednice za svoj redovni trenerski i natjecateljski program, gostujuće utakmice, događaje i 
ostale programe, sportske manifestacije i slično. Prati se korištenje, prijeđeni kilometri i nabavka 
goriva.  

Zajednica je raspisala Natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba Grada Pazina u 
sportu u 2022. godini, a predmet natječaja su bili programi koji bi se sufinancirali. Na temelju 
provedenog Natječaja ukupna sredstva u iznosu od 670.000,00 kuna planirana su u Programu javnih 
potreba u sportu Grada Pazina za 2022. godinu i Financijskom planu Zajednice sportskih udruga Grada 
Pazina za 2022. godinu na poziciji – „Donacije sportskim udrugama“ a raspoređuju se za provođenje 
redovnih aktivnosti sportskih klubova i udruga, a ukupna sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna, 
planirana na poziciji – „Sportske manifestacije“, raspoređuju se za provođenje aktivnosti sportskih 
klubova i udruga u organizaciji sportskih manifestacija povodom obilježavanja gradskih blagdana.  
Osim toga, u prvom polugodištu 17.000,00 kn putem izravne dodjele financijskih sredstava 
raspoređeno je na način da je 5.000,00 kn dodijeljeno Boćarskom klubu Pazin i Košarkaškom klubu 
Pazin, 4.000,00 kn Sportskom penjačkom klubu Hiperaktiv i 3.000,00 kn Hrvatskom nogometnom 
klubu Trviž.   

U prvoj polovici godine održani su razni turniri i manifestacije. Povodom Proljetnog festivala i 

obilježavanja Dana Grada Pazina održana je i svečanost proglašenje sportaša. 

Biciklistički klub MTB Istra-Pazin, u sklopu 7 kola prvenstva, organizirao je Otvoreno prvenstvo 
županije Istarske GIANT ZLIK XCO JEŽENJ  2022. 20. veljače na Velikom Ježenju, na kružnoj stazi duljine 
5.150 m. 

U sklopu Proljetnog festivala povodom obilježavanja dana Grada Pazina, Zajednica sportskih 
udruga Grada Pazina, Športsko rekreativni klub Vita i Muzej Grada Pazina organizirali su prvu 'Utrku 
pazinskog viteza'. Prvi dio programa održan je 11. svibnja u centru Istre, na kojem je 30-setak djece od 
3 do 6 godina imalo kružnu kros utrku. Drugi dio programa održan je u Pazinu u utorak 31. svibnja za 
djecu od 4 do 10 godina, a na kojoj je sudjelovalo stotinjak djece. Nakon utrka, u Muzeju grada Pazina, 
za sve sudionike organizirane su bile edukativne radionice pod nazivom „Postani pazinski vitez“ te 
besplatan razgled Kaštela.  

Povodom Festivala zavičajnosti Zajednica je 26. svibnja primila na Gradskom stadionu dvije 
vrtićke odgojne skupine, koje su kroz igru upoznale dio sportova i sportske tradicije Grada Pazina.  

U sklopu obilježavanja 50 godina postojanja društva, ŠRD Pazinčica, 4. lipnja je na Barama u 
Cerovlju  organizirala otvoreno prvenstvo društva u lovu ribe udicom na plovak. Na natjecanju je 
nastupilo 50 takmičara iz Istre, Primorsko goranske, Ličko Senjske i Zagrebačke županije, iz Grada 
Zagreba te iz Italije i Slovenije. Natjecanje je bilo pojedinačno, a takmičari bili su podijeljeni u četiri 
kategorije. 

U organizaciji Malonogometnog kluba Ruhci, 27. svibnja održan je, sedmi po redu, Sportski dan 
u Ruhcima. Rekreativna biciklijada na trasi dugoj 25 km okupila je 35 biciklista. Boćarski turnir okupio 
je šest ekipa, ali je turnir zbog lošeg vremena prekinut. Turnir u malom nogometu  okupio je šest ekipa, 
a u briškuli i trešeti natjecalo se je 16 parova. U cornholu natjecalo se je dvadeset parova. 

U Pazinu 4. i 5. lipnja odigran je dvodnevni Nogometni turnir za kategorije U9 i U11 na kojem 
je nastupilo 14 ekipa sa preko 220 mladih nogometaša i nogometašica.  

30. lipnja u organizaciji Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, Pazin sport d.o.o., Centar Za 
Mlade ALARM i Društvo Naša djeca Pazin te uz sufinanciranje Turističke zajednica središnje Istre, na 
Šetalištu Pazinske gimnazije održane su prve Zgorene Igre Na Pazinski, Ala! koje su nastavak prvih 
Zimskih Igara Na Pazinski, Ala! održanih u prosincu 2021. godine. Pazinske igre otvorene su nastupom 
u dječjoj kategoriji do 16 godina. Sedamnaest se mališana u pojedinačnoj konkurenciji natjecalo u 
skakanju u vrećama, nošenju loptice, cornholu i Pazinskoj alki. Nakon dječjih igara uslijedile su Pazinske 
igre u seniorskoj konkurenciji. Šest se prijavljenih ekipa natjecalo u pet disciplina, i to u grupnom 
skijanju na suho, glavoboci, znesi jaje, cornhole te u veličanstvenoj Pazinskoj alki.  
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AMK No Limits Istra Pazin organizirao je 27. međunarodnu off road manifestaciju na uređenom 
poligonu Arena u Buići kod Pazina. Natjecanje imalo je nekoliko kategorija – natjecanje djece u dječjim 
vozilima, road book soft, road book hard, extrem, posebni ispiti za kategorije, izbor miss i mistera, te 
posebna vožnja publike u natjecateljskim vozilima. Sudjelovalo je ukupno 67 natjecatelja iz 10 klubova  
Hrvatske, Slovenije i Italije. 

U polivalentnoj dvorani Sportskog centra „Egidije Marion“ 23. lipnja održan je Izbor najboljih 
sportaša Grada Pazina za 2021. godinu te podjela pehara najperspektivnijim sportašima po sportovima: 
David Sandić – biciklizam, Nikolina Hrvatin – automobilizam, Tino Majcan – boćanje, Greta Marečić – 
kickboxing, Noa Cvijanović – sportsko penjanje, Zara Sofia Krajcar – sportsko penjanje, Matej Oplanić 
– košarka, Jan Pauletić – nogomet, Rajna Cvitko – košarka, Roko Mogorović – kickboxing, Ema Dimovski 
– odbojka, Roko Milohanić – sportski ribolov. Dodijeljene su i dvije posebne nagrade, i to Matanu 
Kataliniću, članu Hrvatske kickboxing reprezentacije koji je 2021. godini na Europskom prvenstvu u 
Budvi postao je viceprvak Europe u disciplini light contact u kategoriji starijih kadeta do 57 kg, te 
Športskom ribolovnom društvu Pazinčica, osnovanom 1972. godine, a koje se bavi promocijom i 
razvojem sportskog i rekreacijskog slatkovodnog ribolova, očuvanjem okoliša te zaštitom ribljeg fonda. 
Najboljom sportskom ekipom Grada Pazina za 2021. godinu proglašena je AK Istra Racing Team Pazin 
koji je osnovan prije 29 godina. Najboljom sportašicom proglašena je Stefani Mogorović, učenica  
Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu koja je u 2021. godini ostvarila izuzetne rezultate (1. 
mjesto u ukupnom poretku Prvenstva Hrvatske kružnih utrka u kategorijama juniora i vozačica, 4. 
mjesto u ukupnom poretku Prvenstva Hrvatske kružnih utrka u klasi 9 – E1 do 2.000 ccm3 te 6. mjesto 
u ukupnom poretku Prvenstva Hrvatske kružnih utrka u Grupi 3 do 2.000 ccm3). Najboljim sportaše 
proglašen je Alex Šćulac, koji se natječe u karting i off road  utrkama kao vozač i suvozač. U 2021. godini 
osvojio je 2. mjesto u ukupnom poretku prvenstva AKSI i regije zapad, zatim 2. mjesto klasa benzin do 
2000 ccm3 prvenstvo AKSI i regije zapad, a na Prvenstvu Hrvatske u kartingu klase 125 rotax senior 3. 
mjestu u ukupnom poretku. 

Nakon dvije godine stanke zbog COVID ograničenja i povremenog održavanja redovnih 
aktivnosti školska sportska društva ponovno su počela normalno funkcionirati, te su se tako učenici 
sudjelovali na razna natjecanja, a povodom obilježavanja Dana Osnovne škole organiziran je bogati 
sportski program u kojeg su bili uključeni i Zajednica, te Pazin sport d.o.o.   

 
14. Pazin sport d.o.o. upravlja Gradskim stadionom, Školsko-gradskom sportskom dvoranom, 

Boćarskim centrom A. Anzur, Pazin bike sustavom, te pomoćnim nogometnim igralištem. Iznos od 
248.000,00 kn utrošen je na tekuće održavanje (popravci, usluge zaštite na radu, redovni servisi, 
materijalni troškovi vezani uz održavanje objekta) te dio troškova plaća za pet zaposlenika. 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina, održanoj 23.11.2021. donesena je Odluka o davanju 
suglasnosti Pazin sportu d.o.o. za refinanciranje kredita za Izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta 
s početkom refinanciranja od 1.1.2022. godine, nakon čega je sa PBZ bankom sklopljen ugovor pod 
povoljnijim uvjetima otplate. Redovito je otplaćivana glavnica kredita školsko-gradska sportska 
dvorana koja dospijeva na kraju svakog tromjesečja te redovne kamate.  

Projektni prijedlog Rekonstrukcija atletske staze i nogometnog igrališta Pazin prijavljen je  u 
siječnju 2021. godine na natječaj Ministarstva turizma i sporta: Natječaj za sufinanciranje izgradnje, 
građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini. U izvještajnom razdoblju 
izrađena je izmjena i dopuna glavnog projekta te su redovito dostavljana izvješća. U tijeku je i priprema 
vezana uz prijavu projekta na najavljeni natječaj iz programa Nacionalnog plan oporavka i otpornosti. 
Izdana je građevinska dozvola temeljem izmjena i dopuna glavnoga projekta, te je u izradi novi 
troškovnik. 
 

          15. Pripremljen je i proveden Javni natječaj za financiranje programa/projekata/ 
manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2022. 
godini. Nakon provedenog postupka formalne provjere i ocjenjivanja Gradonačelnica je donijela 
Odluku o financiranju u 2022. godini, nakon čega su sklopljeni ugovori. Financirati će se 10 
programa/projekata/ manifestacija u području odgoja i obrazovanja (150.000,00 kuna), 22 
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programa/projekata/ manifestacija u području kulture (210.000,00 kuna), 16 
programa/projekata/manifestacija u području socijalne skrbi i zdravstva (180.000,00 kuna) te 7 
programa/projekata/manifestacija u ostalim područjima od interesa za opće dobro (100.000,00 kuna) 
sa ukupno 640.000,00 kuna.  

Isplaćen je prvi obrok udrugama za redovne godišnje programe te su realizirani slijedeći 
projekti i manifestacije: Koncert Vjeruj u ljubav i Faks Festival Mješovitog pjevačkog zbora Roženice, 
Koncert Sjećanje na Cvetka i Senku Folklornog društva Pazin, Noć krijesnica Udruge TradInEtno, Projekt 
100 šterni, ćo! Udruge Tororo, projekt „Mi stvaramo prstima“ Društva likovnih stvaratelja.  

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom je povodom Dana Grada Pazina organiziralo 
tradicionalnu Večer poezije: „Pjesnici oko kamenog stola“, a predstavljena je knjige mlade članice 
Društva  „Mudrosti Mladosti“, dok je Udruge SUH podružnica Pazin realizirala Interpretacijsku šetnju 
"Ni ga ča je Pazin". Uplaćena je članarina udruzi Lijepa naša za provođenje aktivnosti Eko škola za 
Osnovnu školu Vladimira Nazora Pazin i Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile Pazin, a  isplaćene su 
i naknade za vanjske članove Povjerenstva za ocjenjivanje. 

Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava odobrilo je u ovom izvještajnom 
razdoblju sufinanciranje za 5 udruga (Muay thai klub, Udruga Juraj Dobrila, Limena glazba Pazin, 
Mješoviti pjevački zbor Roženice i ŠRD Pazinčica). 

Temeljem zahtjeva za uvrštenje u proračun i sklopljenih ugovora s udrugama koje su trenutno 
jedine operativno sposobne provesti navedenu uslugu na području Pazinštine (temeljem Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge NN 26/15. i 37/21.) sufinanciralo se redovnu djelatnost Sigurne kuće Istra 
i aktivnost Udruge Hoću Mogu iz Pazina – sufinanciranje pomoćnika u DV.  

Poludnevni boravak Pazin koji djeluje u sklopu Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre 
se u izvještajnom razdoblju nije sufinanciralo iz razloga što Udruga još nije dostavila potrebno 
usklađenje proračuna s odobrenim sredstvima koje je potrebno za sklapanje  Ugovora s Gradom 
Pazinom. 

Dana 27. svibnja održani su 20. susreti prijateljstva Udruge osoba s intelektualnim teškoćama 
Istre i Centra za inkluziju Pula. Cilj  aktivnosti je osvijestiti i senzibilizirati opću i stručnu javnost, obitelji 
osoba s intelektualnim teškoćama te lokalnih donositelja odluka o pravima osoba s intelektualnim 
teškoćama, o pravu na život u zajednici te s tim povezanim temama, o važnosti i dostupnosti 
izvaninstitucijskih socijalnih usluga, važnosti procesa deinstitucionalizacije, samozastupanju osoba s 
intelektualnim teškoćama te prikazu primjera dobre prakse. 

Udruge su  svoje aktivnosti tijekom cijelog izvještajnog razdoblja provodile sukladno uputama 
Stožera civilne zaštite i  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske. 
 
 
             6. Civilna zaštita 

              
     Gradsko vijeće je na sjednici 22. veljače 2022. godine prihvatilo Izvještaj o stanju sustava civilne 

zaštite na području Grada Pazina za 2021. godinu,  Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne 
vatrogasne postrojbe u 2021. godini, te donijelo Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području Grada Pazina za 2022. godinu. 
              Povodom obilježavanja 1. ožujka - Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u 
Republici Hrvatskoj Gradonačelnica je 28. veljače 2022. godine primila predstavnike subjekata sustava 
civilne  zaštite. Gradonačelnica je istaknula da Grad Pazin, sukladno važećim propisima i proračunskim 
mogućnostima  kontinuirano razvija sustav civilne zaštite s ciljem uspješnog provođenja svih mjera i 
aktivnosti civilne zaštite. Postoji potreba za boljom opremljenošću operativnih snaga civilne zaštite, 
kao i za izgradnju adekvatne infrastrukture za smještaj ljudstva i opreme žurnih službi i drugih 
operativnih snaga sustava civilne zaštite za što nedostaje financijskih mogućnosti proračuna Grada i 
Općina, tako da te projekte treba prijavljivati na natječaje za sredstva iz EU fondova. 
              Nakon obilježavanja Dana civilne zaštite,  na temelju  Programa aktivnosti Vlade RH  u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini, održana je 
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tematska sjednica Stožera civilne zaštite Grada Pazina i susjednih Općina na temu „Priprema ljetne 
protupožarne sezone u 2022. godini“. Na sjednici na kojoj su prisustvovali i žurne službe i drugi pravni 
subjekti kojima je civilna zaštita redovna djelatnost,  doneseni su svi dokumenti za provođenje 
propisanih mjera, obveza i aktivnosti za uspješnu pripremu protupožarne sezone. Temeljem usvojenih 
akata na sjednici Stožera civilne zaštite, Gradonačelnica Grada Pazina donijela je Plan operativne 
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Pazina 
za 2022. godinu i Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti 
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Pazina za 2022. godinu. 

Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Ravnateljstvo civilne zaštite, provelo je 8.4.2022. godine 
inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sustavu civilne zaštite i podzakonskih akata. Nadzorom 
je utvrđeno da je Grad Pazin ispunio sve svoje obveze u planiranju i organizaciji sustava civilne zaštite. 
              I u ovom izvještajnom razdoblju, operativne snage sustava civilne zaštite u suradnji sa gradskim 
službama, institucijama iz nadležnosti, žurnim službama, te svim građanima i pravnim subjektima, 
odgovorno i uspješno su obavile svoje zadaće u provođenju mjera za suzbijanje epidemije bolesti 
COVID 19. 
 
                                                             7.  Projekti 

 

1. Koordinacija projekata i priprema projekata za natječaje  
U studenom 2021. godine otvoren je javni poziv transnacionalnog EU fonda Central (Europe 

Fond Interreg Central Europe) za sufinanciranje projekata. Obzirom da je riječ o isključivo partnerskim 
projektima Grad Pazin uspostavio je suradnju sa Austrijskim istraživačkim centrom za šume iz Beča koji 
je nositelj projekta, te je zajedno sa još devet (ukupno 11) partnera iz programskog područja razradio 
i u veljači podnio prijavu projekta „Povijesni parkovi u gradovima središnje Europe u suočavanju s 
klimatskim promjenama“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 150.000,00 €, a sufinanciranje fonda je 
80%. 

Na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za 
projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u sklopu Nacionalnog plana oporavka i 
otpornosti 2021. – 2026. Grad Pazin je razradio i u veljači podnio prijavu za dva projekta kao nositelj i 
za jedan projekt kao partner Muzeju Grada Pazina.  

U partnerstvu sa Javnom vatrogasnom postajom Pazin i Zavodom za hitnu medicinu Istarske 
županije prijavljen je trošak pripreme projektne dokumentacije za izgradnju Centra za žurne službe. 
Izgradnjom Centra  planira se na jednome mjestu objediniti sve žurne službe koje djeluju u Pazinu i za 
(šire) područje Pazina, točnije za područje središnje Istre. Smješten na lokaciji Lovrina Centar za žurne 
službe bit će značajan korak naprijed u upravljanju rizicima i katastrofama kao i efikasnom odgovoru 
na njih. U Centru će djelovati četiri organizacije – tijela s javnim ovlastima koja aktivno sudjeluju u 
sustavu civilne zaštite. Ukupna vrijednost projekta je 2.068.750,00 kuna, a sufinanciranje Fonda 90%. 

Drugi projekt je „Zeleno srce Grada Pazina“, a podrazumijeva uređenje, unaprjeđenje i 
povezivanje javnih otvorenih površina u Gradu Pazinu u svjetlu zelene tranzicije. Istim će se uspostaviti 
zeleni koridor u samom srcu grada Pazina čime će projekt imati pozitivan doprinos na kvalitetu urbanog 
ekosustava kao i na samu kvalitetu života grada. Obuhvat zahvata odnosi se na potez od autobusnog 
kolodvora do stare gradske jezgre te uključuje zone koje se prostorno nadovezuju i čine cjelinu 
koridora. Konkretno, projekt obuhvaća rekonstrukciju i povezivanje sljedećih prostora: Autobusni 
kolodvor, Šetalište Pazinske gimnazije, Park narodnog ustanka, Prsten oko Parka velikana, Trg slobode, 
Zeleni gradski džepovi, Park na Starom trgu, Park ispred Pazinskog kaštela. Ukupna vrijednost projekta 
je 2.001.531,25 kuna, a sufinanciranje Fonda 90%. 

Grad Pazin radio je u svojstvu podrške i projektnog partnera Muzeju grada Pazina na projektu 
Obnove Pazinskog Kaštela u svrhu povećanja energetske učinkovitosti. Predmet projekta je Izrada 
cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti zgrade javne 
namjene. 

Na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje 
predškolskih ustanova iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost prijavljen je projekt Izgradnje 
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novog dječjeg vrtića na starom Pazinu u sklopu kojeg je planirana izgradnja novog i modernog vrtića s 
10 novih dnevnih boravaka i to za 5 jasličkih skupina i 5 vrtićkih skupina, ukupno 160 djece. Zbog niskog 
udjela u sufinanciranju fonda, a visoke procijenjene troškove izgradnje, prijava je povučena, te se je 
pristupilo nalaženju novog rješenja, a to je Rekonstrukcija i opremanje zgrade u Ulici 154. brigade HV 
9 za potrebe vrtića. U sklopu projekta rekonstruirat će se neiskorištena i devastirana zgrada bivše 
vojarne Veli Jože u Pazinu u zgradu područnog vrtića s 8 novih dnevnih boravaka i to za 4 jasličke 
skupine i 4 vrtićke skupine, ukupno 128 djece. Izrađen je koncept projekta sa procjenom troškova koji 
je prijavljen na predmetni natječaj. Paralelno je pokrenuta izrada cjelokupne projektno tehničke 
dokumentacije. 

Osim toga, Grad Pazin je kao osnivač ustanove Dječji vrtić Olga Ban Pazin koji ima područne 
vrtiće u općinama Karojba i Cerovlje pružio podršku pri prijavi na predmetni Javni poziv Dogradnja i 
opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje u Karojbi i  u Pazinskim Novakima. 

 
2.Provedba i koordinacija tekućih i prioritetnih projekata 

Grad Pazin je u partnerstvu sa Gradom Porečom prijavio projekt  SUMATRA – Sustainble Urban 
Mobility And TRAnsport na Javni poziv EUCF-a (European City Facility) za razvoj investicijskih koncepata 
vezanih uz implementaciju aktivnosti identificiranih u klimatskim i energetskim akcijskim planovima 
(npr. SEAP, SECAP), kojim je dodijeljeno 60.000,00 EUR namijenjenih izradi investicijskih dokumenata 
projekata energetske tranzicije i održivosti (50% za Grad Pazin). U prvoj polovici 2022. godine 
pokrenuta je izrada Analiza stanja i mapiranje potencijala gradova Poreč-Parenzo i Pazin za 
dekarbonizaciju prometa koja će poslužiti kao temelj za izradu Investicijskih koncepata u drugoj fazi 
projekta čiji se završetak planira u studenom 2022. godine. 

Temeljem novih okolnosti i rezultata detaljne revizije projekta i troškovnika Rekonstrukcije 
atletske staze i stadiona koja je napravljena u drugoj polovici 2021. godine, Grad Pazin je od 
Ministarstva zatražio produljenje roka za realizaciju ugovorenih obveza i utrošak po Javnom pozivu 
odobrenih 600.000,00 kuna. Dodatak ugovoru sklopljen je u prosincu 2021. godine, s rokom izvršenja 
do konca 2023. godine. Koordinirana je izrada izmjena i dopuna glavnoga projekta koju je proveo 
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i graditeljstvo. 

Proveden je set aktivnosti koji je uključivao koordinaciju dionika i komunikaciju s javnosti, te 
izradu potrebne dokumentacije za dugoročnu revitalizaciju Pazinskog potoka (sliv Pazinčice od 
željezničkog mosta nizvodno do Pazinske jame). Realizirane su pripremne aktivnosti i to: mapiranje 
ključnih problema i facilitiranje dijaloga među zainteresiranim dionicima (definirani Planom 
upravljanja), definirani su prijedlozi mogućih rješenja i intervencija za ljetnu sezonu 2022. godine kao i 
priprema temelja za dugoročnu revitalizaciju područja. Rješenja uključuju elemente poput promocije i 
znakovlja, parkirališta, pješačko-biciklističke pristupe lokaciji, oblike ograničavanja pristupa, 
dozvoljenu posjetiteljsku infrastrukturu i sl. Održana je javna prezentacija i predavanje o podzemnim 
vodama s javnom raspravom „Potok i Zarečki krov“, kao i niz iz sastanaka sa ciljanim skupinama, 
dionicima, odnosno različitim suradnicima i savjetnicima (mještani, susjedne općine, strukovne 
udruge, javne ustanove i nadležni subjekti, konzultantske tvrtke, stručnjaci, arhitekti i dr.) u svrhu 
nalaženja najboljih privremenih rješenja ali i za daljnju razradu projekta revitalizacije i pripremu prijavu 
konkretnih aktivnosti na EU i druge fondove kako bi definirali trajna, održiva, rješenja za predmetnu 
zonu. Posebnim je odlukama odobreno privremeno uređenje zone za parkiranje i ugostiteljstvo na 
Zarečkom krovu kako bi se na područjima pojačanog (turističkog) prometa privremeno uređenom 
infrastrukturom spriječilo prometno preopterećenje, devastacija krajolika, te osigurala sigurnost i 
nesmetano prometovanje mještanima i posjetiteljima, osobito na onim lokalitetima na kojima je 
prethodnih godina zamijećeno opterećenje većim brojem posjetitelja koje je uzrokovalo prometne, 
sigurnosne i ekološke probleme na javnim i privatnim površinama. Osmišljene su i postavljene i 
višejezične informativne table na potoku, kao i tabele upozorenja i zabrana za posjetitelje. 

Održano je više sastanaka sa različitim suradnicima i savjetnicima (konzultantske tvrtke, 
stručnjaci, arhitekti i dr.) za razradu rješenja urbanističkog koncepta prometa u široj zoni autobusnog 
kolodvora koja uključuje prometnu, pješačku i biciklističku komunikaciju te promet u mirovanju za zonu 
od željezničkog kolodvora i Lakote, bivše vojarne, autobusnog kolodvora i nebodera pa sve do šetališta 
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i doma zdravlja. Zona je okarakterizirana kao problematična zbog miješanja automobilskog i pješačkog 
prometa i pojačane cirkulacije prometa u određeno doba dana zbog čega je zaključeno kako „točkasta“ 
rješenja nisu adekvatna bez sagledavanja šire zone kao jedinstvene cjeline u međusobnoj korelaciji. 
 
 
                                                        8.  Javna nabava 
 

Javna nabava provodila se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 
120/16),  Pravilnikom o provedbi jednostavne nabave ( „Službene novine Grada Pazina“ 2/17.) i Planom 
nabave za 2022. godinu i njegovim  izmjenama i dopunama. 

U izvještajnom razdoblju izrađeno je 6 (šest) izmjena i dopuna Plana nabave, a registar ugovora 
kroz EOJN ažuriran je u veljači 2022. godine. 

U izvještajnom razdoblju provedeno je 20 postupka jednostavne nabave i to 12 postupaka 
skladu s člankom 4. (postupci nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka i veća od 20.000,00 do 
70.000,00 kn bez PDV-a), te 8 postupaka u skladu s člankom 8. Pravilnika o provedbi postupaka 
jednostavne nabave (postupci nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka i veća od 70.000,00 do 
200.000,00 kn za robe i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove). 

Što se tiče javne nabave u ovom razdoblju: započeti su  postupci javne nabave: Oprema, 
namještaj, te medicinska oprema  i namještaj za potrebe Doma za starije osobe i centra za pružanje 
izvaninstitucijskih usluga Pazin - po grupama (Grupa I-Oprema i namještaj, Grupa II- Medicinska 
oprema i namještaj), zatim Opremanje Dječjeg odmarališta Špadići, kao i Računala i računalna oprema 
za potrebe Grada Pazina, Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih usluga Pazin i 
projekt „SOS-SKRB O STARIJIMA“ po grupama (Grupa I -: Računalna oprema za potrebe Doma za starije 
i centra za pružanje izvaninstitucijskih usluga Pazin, Grupa II - Računalna oprema za potrebe projekta 
„SOS – SKRB ZA STARIJE“ i Grupa III - Računalna oprema za potrebe Gradske uprave Grada Pazina)  

Pratila se realizacija sklopljenih ugovora/ okvirnih sporazuma: Opskrba električnom  energijom 
za potrebe Grada Pazina i pojedinačnih naručitelja (Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, Pučko 
otvoreno učilište Pazin, Pazin sport d.o.o. i Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin) (2022.-2023.); Rekonstrukcija 
i nadogradnja Dječjeg odmarališta Špadići i Održavanje SPI digitalnog sustava za Grad Pazin u 2022. 
godini, Održavanje određenih nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina (Okvirni sporazum na 4 
godine) i Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada. ; Izgradnja I. faze Doma za starije 
osobe i centra za pružanje  izvaninstitucijskih  socijalnih usluga Pazin (pojašnjenja prema kontrolnim 
tijelima, dodaci ugovora); Usluga stručnog nadzora građenja i usluga koordinatora zaštite na radu na 
projektu izgradnje I. Faze Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga 
Pazin (pojašnjenja prema kontrolnim tijelima)  

Pratila se realizacija, izrađivali ugovori te objavljivale tromjesečne objave po sklopljenim 
Okvirnim sporazumima iz prethodnih godina i to: tromjesečne objave po Okvirnom sporazumu (2021.-
2022. godina) 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.), praćenje ugovora  broj 3/22, te priprema  Ugovora broj 4/22 po Okvirnom sporazumu za 
predmet nabave „Usluga prijevoza učenika OŠ Pazin“ (ožujak 2021.-ožujak 2023.).  

Pružala se administrativna podrška i pomoć u primjeni Zakona o javnoj nabavi ustanovama i 
trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Pazina, a Gradskom društvu Crvenog križa Pazin 
administrativna pomoć u provedbi projekta  projekt „SOS - skrb o starijima“.  
 
 

      9. Manifestacije 
 
1. Grad Pazin organizirao je program organizacije Dana Grada kroz različite aspekte – 

organizacijom svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina i organizacijom kulturnih, zabavnih i 
sportskih programa za građanstvo pod zajedničkim nazivnikom „Proljetni festival“. Za isti je raspisan 
Javni poziv kako bi u uskoj suradnji sa organizacijama civilnoga društva, ustanovama i Vijećima mjesnih 
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obora na različitim lokacijama diljem grada Pazina i njegovih mjesnih odbora potaknuo aktivaciju 
nesvakidašnjih i neuobičajenih lokacija na širem području grada Pazina organizacijom većeg broja 
manjih događanja. Poziv je rezultirao sa ukupno 34 programa koji su se održavali od 11. svibnja do 11. 
lipnja 2022. Centralno događanje bila su dva punk-rock koncerta održana 3. i 4. lipnja 2022. sa  
pazinskim bendovima kao glavnim izvođačima. 

 
2. Tijekom godine u Pazinu se odvija niz značajnih manifestacija kojima Grad Pazin pruža 

organizacijsku, stručno-tehničku i financijsku potporu. U izvještajnom razdoblju održano je njih 
nekoliko. 

Na inicijativnu i u organizaciji privatnog sektora, trgovačkog društva Mars Eventi od 22. – 24. 
travnja 2022. godine održan je Prvi međunarodni sajam poljoprivrede i pčelarstva Agroterra Istra.  Osim 
prodajnog dijela sajma poljoprivrednih proizvoda, alata i mehanizacije na sajmu su održana i stručna 
predavanja kao i prateći (zabavni) programi. Grad Pazin sudjelovao je u organizaciji kroz potporu u 
zakupu prostora za održavanje sajma te dostupnost i uređenje javnih površina za sadržaje sajma te kao 
potpora u promociji. Kao uvod, nekoliko dana prije sajma Grad Pazin organizirao je panel raspravu 
„Perspektiva poljoprivrede u središnjoj Istri“. 

U okviru sajma održana je i znanstveno-stručna i sajamska manifestacija Dani meda koju niz 
godina organizira Udruga pčelara Lipa. Provedeno je ocjenjivanje meda, likovno-literarni natječaj u 
osnovnim školama, a održana su i stručna predavanja. Grad Pazin pružio je potporu u organizaciji 
protokolarnog programa svečane dodjele nagrade i priznanja nagrađenim pčelarima i djeci za 
najuspješnije radove. 

Grad Pazin sudjelovao je kao logistička, tehnička i protokolarna potpora Dječjem vrtiću Olga 
Ban Pazin za organizaciju Festivala zavičajnosti na temu „Istra u očima djece – istražiti, upoznati, 
razumjeti i zavoljeti zavičaj. 
 

                10. Službenički odnosi, poslovi pismohrane te poslovi mjesne samouprave 
 

Dana 03. ožujka 2022. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/22.) što je 
rezultiralo brisanjem jednog radnog mjesta (Stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu) i 
dodavanjem dva nova radna mjesta (Viši stručni suradnik 2. za komunalnu infrastrukturu i Stručni 
suradnik za komunalnu infrastrukturu), radi preraspodjele poslova i drugačijeg opisa poslova radnih 
mjesta.  

Dana 31. ožujka 2022. godine donesena je Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 13/22.), objavljena je dana 01. travnja 2022. godine, 
stupila je na snagu 30 dana od dana objave. Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada 
Pazina KLASA: 024-03/22-01/19, URBROJ: 2163-01-1/1-22-5 od 27. svibnja 2022. godine („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 26/22.), sistematizirana su sva nova radna mjesta. Nova Rješenje o 
rasporedu za sve djelatnike donesena su dana 31. svibnja 2022, s primjenom od 01. lipnja 2022. godine. 

U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine proveden je jedan Javni natječaj za prijam u 
službu na neodređeno puno radno vrijeme i to Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za 
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo na radno mjesto Višeg stručnog suradnika/Više 
stručne suradnice 2. za komunalnu infrastrukturu. Provedena su i dva Oglasa za prijam u službu na 
određeno puno radno vrijeme i to Oglas za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Upravni 
odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo na radno mjesto Višeg stručnog 
suradnika/Više stručne suradnice 2. za tehničke poslove, projekte i gradnju zbog povećanog opsega 
poslova, na razdoblje od 6 mjeseci uz mogućnost produženja službe za dodatnih 6 mjeseci. Drugi je 
Oglas za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti na 
radno mjesto Višeg stručnog suradnika/Više stručne suradnice 2. za projekte radi zamjene duže vrijeme 
odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust).  

Grad Pazin uključen je u aktivnosti projekta „Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama 
za e/m Potpis i e/m Pečat“ kojeg provodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Na temelju 
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Odluke o dodjeli kvalificiranih elektroničkih certifikata donesene od strane Središnjeg državnog ureda 
za razvoj digitalnog društva, KLASA: 910-04/20-01/02, URBROJ: 520-04-02/3-22-45 od 17. veljače 2022. 
godine, u projektu „Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m Pečat“ Gradu 
Pazinu je dodijeljeno 15 certifikata koji će biti dostavljeni tijekom listopada ili studenog. 

Grad Pazin je uključen u Pilot projekt provedbe pilot ispitivanja novog aplikacijskog sustava e-
državnog ispita i sustava e-učenja odnosno pripreme za polaganje državnog ispita. Melisa Družetić 
imenovana je ispitnom koordinatoricom za provedbu Pilot ispitivanja Aplikacije za državni ispit (ADI 
sustav) u sklopu investicije e-državni ispit iz Nacionalnog plana i oporavka. Provedba Pilota započela je 
s 01. lipnja 2022. godine.  

Pisarnica Grada Pazina redovno obavlja poslove uredskog poslovanja gradske uprave, 
zaprimanja i pregleda dokumentacije, razvrstavanja, raspoređivanja, evidentiranja (upisa u poslovne 
knjige) i slanja dokumenata i spisa, otpreme i razvođenja te predaje u pismohranu. 
 Što se tiče mjesne samouprave, redovito se komuniciralo s predstavnicima VMO, te 
obavještavalo o događanjima. Pratila se potrošnja sredstva za organizaciju manifestacija. 
 

11. ZAMJENIK GRADONAČELNICE TE PREDSTAVNICA NACIONALNE MANJINE 
 
Zamjenik Gradonačelnice Suzane Jašić, Dragan Družeta, bio je u stalnom kontaktu i na terenu 

s građanima. Bio je prisutan na nizu radnih sastanaka vezanih uz radove na sanaciji zvonika crkve Sv. 
Nikole, radove na izgradnji privremene ceste za Lovački dom u bivšoj vojarni, te rekonstrukciji ceste 
M.B. Rašana. Sudjelovao je na sastancima sa vlasnicima terena oko definiranja vlasništva i projektiranja 
ceste u naselju Stancija Pataj te sastancima vezanima za uređenje i funkcioniranje prostora Zarečje i 
Zarečkog krova, ali i sastancima koji su se ticali projekta novog Dječjeg vrtića i Autobusnog kolodvora. 
Sa građanima na Rijavcu raspravljao je oko izvođenja komunalnih radova, a sa komunalnim poduzećem 
Usluga d.o.o. vezano uz hitne popravke. Bio je i na sastanku sa članovima Instituta za istraživanje krša 
iz Postojne. 

Sudjelovao je na radionicama za izradu Plana razvoja Grada Pazina, te sjednicama vatrogasnog 
vijeća JVP Pazin. 

Zamjenik redovito prisustvuje sjednicama Gradskog vijeća, a nazočio je i na nekoliko svečanih 
sjednica susjednih gradova i općina. 

Povodom Dana državnosti, Dana grada Pazina, Dana pobjede nad fašizmom položio je vijence, 
a na nogometnom turniru NK Pazinke za kategorije U9 i U11 dodjeljivao je nagrade. 

 
Predstavnica talijanske nacionalne manjine u Gradu Pazinu Gracijela Paulović nazočila je trima 

sjednicama Gradskog vijeća te surađivala s gradskom upravom u vezi s pitanjima od važnosti za 
talijansku nacionalnu manjinu.  
 

        Suzana Jašić 
          Gradonačelnica Grada Pazina 
 
 
 

Klasa: 024-03/22-01/23. 
URBROJ:2163-01-01/01-22-8 
Pazin, 12. rujna 2022. godine 
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