


Na temelju članka 35. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09, 4/13 i 23/14), 

Gradskom vijeću Grada Pazina podnosim 

 

IZVJEŠTAJ  O  RADU  GRADONAČELNIKA  GRADA  PAZINA 

za siječanj – lipanj 2016. godine 

 

I. UVODNO 

 

Ovim Izvještajem daje se prikaz aktivnosti po pojedinim područjima iz nadležnosti Gradonačelnika za prvo 

polugodište 2016. godine s osvrtom na rad gradske uprave. Izvještaj o radu za drugo polugodište 2015. godine 

Gradsko vijeće Grada Pazina raspravilo je u ožujku 2016. godine. 

  

II.  AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 

 

1. Općenito  

 

1. U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je obavljao poslove iz svoga djelokruga u okviru ovlasti 

propisanih zakonima, Statutom Grada Pazina i gradskim općim aktima. U poslovima upravljanja Gradom 

Gradonačelnik je, osobito u pripremi nacrta i prijedloga akata, te drugih dokumenata imao stručnu podršku gradskih 

upravnih tijela, ustanova i društva u su/vlasništvu Grada.  

2. Gradonačelnik je kao nositelj izvršne vlasti na vlastiti poticaj i/ili na prijedlog ovlaštenih predlagatelja 

donosio opće akte (odluke, zaključke, pravilnike, programe, informacije….), a prema Gradskom vijeću Grada Pazina 

(dalje: Gradsko vijeće) na razmatranje i donošenje, proslijedio: Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada 

Pazina za 2015. godinu; Informaciju o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2015. godinu; Izvještaj o radu i 

financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2015. godini, prijedlog Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske zone Trviž; prijedlog Odluke o izradi 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini; Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za Grad Pazin u  2015. godini; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za 

gospodarenje komunalnim otpadom za  Grad Pazin u 2015. godini; Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Grada Pazina za 2015. godinu; Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2015. godinu; 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2016. godinu; Godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2015. godinu; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za 

srpanj-prosinac 2015. godine; Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu; Izvješće 

o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 

31.12.2015. godine; Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2015. godinu; Izvješće o 

poslovanju Pazin sport d.o.o. za 2015. godinu; Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin 

u 2015. godini;  Izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu; 

Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu; Izvještaj o radu i Financijski 

izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu; Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o 

ostvarenju financijskog plana za 2015. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina; prijedlog Prvih (I.) izmjena 

Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu; prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 

2016. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja, b) kulture i c) socijalno - zdravstvenih potreba; prijedlog Prvih (I.) 

izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini. 

 Gradonačelnik je uputio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje akte koji nisu bili planirani u 

Programu rada Vijeća za 2015. godinu, i to: prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog 

predjela Grm – Katun Trviški; prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih 

djelatnosti  održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina; prijedlog Odluke o 

pristupanju Grada Pazina „The New Integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy“ inicijativi; Smjernice 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za razdoblje od 2016. do 2019. godine; 

prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Pazina; prijedlog 

Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora 

Pazin; prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Pazina i prijedlog Odluke o podjeli i prijenosu 

poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarska razvojna agencija d.o.o.  

Prema Programu rada Gradskog vijeća za 2016. godinu Gradskom vijeću nisu dostavljeni: 1) Odluka o 

izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Heki – radi se o izradi 

plana po zahtjevu privatnog investitora te se realizacija očekuje u drugom polugodištu 2016.; 2) Odluka o izradi 

Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki – radi se o zemljištu u vlasništvu većeg broja osoba koje, za 

sad nisu postigle sporazum oko pokretanja postupka izrade plana; 3) Plan poslovanja «Usluga» d.o.o. za 2016. 

godinu, Plan poslovanja «Pazin sport» d.o.o. za 2016. godinu - radi se o pravnim osobama čije poslovanje planiraju i 

vode tijela tih pravnih osoba, a Grad Pazin kao osnivač vrši kontrolu poslovanja kroz djelovanje u skupštinama 

društava te kroz godišnja izvješća koja te tvrtke dostavljaju Gradskom vijeću Grada Pazina; 4) Odluka o načinu i 

uvjetima dodjele na korištenje prostora mjesnim odborima – u tijeku je postupak utvrđivanja stvarnog stanja objekata 
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te postupak dodjele kućnih brojeva zgradama u kojima se nalaze prostori koje koriste mjesni odbori, a obavljaju se i 

razgovori s mjesnim odborima kako bi se utvrdile njihove potrebe za korištenjem predmetnih prostora, nakon čega se 

donošenje odluke očekuje u drugoj polovici 2016.; 5) Izvještaj o izvršenju Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata 

Grada Pazina u 2015. godini - godišnje i višegodišnje Planove gradnje vodnih građevina i vodoopskrbnih 

uređaja/objekata donosi Skupština Isporučitelja – trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet, a sama gradnja 

također je u nadležnosti isporučitelja. Navedeni planovi Isporučitelja moraju biti usklađeni s Planom izgradnje 

vodoopskrbnih objekata Grada Pazina kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pazina, a koji za proteklu godinu nije 

realiziran već su sredstva prenesena u 2016. godini; 6) Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. srpnja 2016. godine 

razmatrani su sljedeći akti čije je donošenje bilo planirano u prvom polugodištu 2016. godine: Izvještaj o poslovanju 

Društva „Pazin“ d.o.o. za 2015. godinu; Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2015. 

godinu sa izvještajima: a) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2015. godinu i b) o 

upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2015. godinu; Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog 

društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2015. godinu; te Izvještaj o  radu udruga Grada Pazina s financijskim izvještajima 

za 2015. godinu. 

3. Gradonačelnik je u skladu sa svojim ovlastima donosio zaključke, rješenja, natječaje i druge akte od kojih 

ističemo najvažnije: Zaključke o ustanovljenju prava služnost; Odluke o prodaji i kupnji zemljišta, Natječaj za  zakup 

zemljišta u vlasništvu Grada Pazina; Pravilnik o financiranju programa/ projekata/manifestacija od interesa za opće 

dobro iz proračuna grada Pazina; Odluku o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz 

proračuna Grada Pazina za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata manifestacija od interesa za 

opće dobro, Program mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2016. godinu, Javni natječaj za obavljanje 

komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanje naselja na području Grada Pazina; 

Zaključke o oslobađanju plaćanja obveze komunalnog doprinos nezakonito izgrađenih stambenih i stambeno-

poslovnih građevina koje se nalaze na udaljenosti do 500 metara od odlagališta otpada „Jelenčići V“ sukladno 

Sporazumu o sufinanciranju troškova ozakonjenja u Pazinu KLASA: 400-06/15-01/60, URBROJ: 2163/01-01-01-

15-1 od 17. lipnja 2015. godine; Izmjene Pravilnika o unutarnjem  redu upravnih  tijela  Grada  Pazina; Odluku o 

Izmjeni odluke o početnoj cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugog zemljišta u vlasništvu Grada Pazina 

na natječaju za zakup; Proceduru obračuna i naplate proračunskih prihoda; Plan korištenja teške građevinske 

mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih puteva na području Grada Pazina; 

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Pazina 

za 2016. godinu; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe, kao i niz drugih akata. 

4. Održavane su sjednice Gradonačelnikova kolegija na kojima su uz Gradonačelnika i pročelnike 

prisustvovali zamjenici Gradonačelnika, ravnatelji i direktori ustanova i tvrtki kojima je Grad osnivač te redovne 

sjednica Kolegija s pročelnicima gradske uprave. Na pet sjednica Koordinacija Gradonačelnika i načelnika Općina 

Pazinštine raspravljalo se o temama: Natječaj za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice središnje 

Istre; Pružanje socijalne usluge pomoći u kući – Izvješće o radu i financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 

31. prosinca 2015. godine te Program rada za 2016. godinu; Udruga umirovljenika Pazinštine – prezentacija rada i 

novi planovi (financiranje); Okončani obračun izdataka za Odmaralište Špadići u 2015. godini; Ugovaranje 

sufinanciranja knjižnične djelatnosti Gradske knjižnice Pazin od strane Općina te Financijski plan za 2016. godinu i 

projekcije za 2017. i 2018. godinu; Usluga d.o.o. – Sklapanje Ugovora o neposrednom sudjelovanju u sufinanciranju 

troškova građenja, projektantskog i stručnog nadzora, koordinatora II zaštite na radu te ostalih predvidivih i mogućih 

troškova nastalih prilikom realizacije projekta izgradnje pretovarne stanice „Jelenčići V“ na području Grada Pazina; 

Prijedlog Kolektivnog ugovora za Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Informacija o potraživanju prema Općinama; 

Udruženje obrtnika Pazin – prijedlog suradnje; Savjetovalište za brak i obitelj Pazin – Program rada za 2016. godinu 

i Izvještaj o ostvarivanju Programa rada u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine; Općinski sud u Puli – 

Pola, Stalna služba u Pazinu – sudjelovanje u sredstvima nabave opreme za zgradu Suda u Pazinu; Informacija o 

zahtjevu za zapošljavanjem stručnog suradnika – logopeda u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin i Osnovnu školu 

Vladimira Nazora Pazin za 2016. godinu; Informacija o pregovorima radi sklapanja Kolektivnog ugovora za Dječji 

vrtić „Olga Ban“ Pazin; Informacija o realizaciji projekta Austrijska Istra (Ysterreich); Informacija o zapošljavanju 

logopeda u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin i Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin; Program ljetovanja u 

Dječjem odmaralištu Špadići za 2016. godinu; Sporazum o načinu i uvjetima zajedničkog uređenja prostora i 

ostvarivanja Programa boravka djece u Odmaralištu Špadići u 2016. godini; Informacija o provedbi upisa u Dječji 

vrtić „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godinu 2016/2017.; Sporazum o sufinanciranju Glazbenog  odjela Osnovne 

škole Vladimira Nazora Pazin; Organizacija prijema uspješnih učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; 

Sistematski pregledi za zaposlenike Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin; Obilježavanje 25. godišnjice osnutka 154. 

brigade Hrvatske vojske; Termini održavanja redovnih sjednica Koordinacija gradonačelnika Grada Pazina i 

općinskih načelnika Pazinštine; Izvještaj o prijavama za upis u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin - 2016./2017. godine; 

Informacija o realizaciji Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u 

nefinancijskoj imovini Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin u 2016. godini; Informacija o građevinsko – 

obrtničkim radovima u Dječjem odmaralištu Špadići u Poreču; Lista učenika na državnim natjecanjima; Sporazum o 

sufinanciranju zapošljavanja stručnog suradnika – logopeda za rad u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin i Osnovnoj 
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školi Vladimira Nazora Pazin u pedagoškoj/školskoj godini 2016/2017.; Troškovnik prijevoza učenika Osnovne 

škole Vladimira Nazora Pazin; Dom za starije osobe Pazin; Sudjelovanje u sredstvima nabave opreme za zgradu 

Općinskog suda u Pazinu; Odlagalište građevinskog otpada Lakota – Pazin; Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za 

prijevoz školske djece.  

Gradonačelnik je prisustvovao jednoj Koordinaciji župana Istarske županije s gradonačelnicima s temama: 

Kaštijun – informacija o tijeku realizacije projekta; Opća bolnica Pula – sufinanciranje i izgradnja nove zgrade 

bolnice.  

Gradonačelnik je sudjelovao: na godišnjim Skupštinama trgovačkih društava (IVS d.o.o., Pazin sport d.o.o., 

Usluga odvodnja d.o.o., Usluga d.o.o., Pazin d.o.o., Zračna luka Pula d.o.o., IDA d.o.o., itd.); na svečanosti 

obilježavanja 140 godina željeznice Divača – Pula; u svečanosti obilježavanja 10. obljetnice osnutka Jadransko-

jonske euroregije; svečanosti obilježavanja 95. obljetnice Labinske republike; na poslovno edukativnom događaju 

„Poslovni uzlet grada Pazina u organizaciji „Poslovnog dnevnika“ i Grada Pazina; na nizu stručnih skupova i 

predavanja, raznim izložbama, svečanostima,  županijskim, gradskim/općinskim svečanim sjednicama.  

Od protokolarnih aktivnosti izdvajamo: svečani prijem generalnog konzula Republike Italije u Rijeci, Paola 

Palminterija, posjet indijskog veleposlanika u Hrvatskoj Nj. E. Sandeepa Kumara, tradicionalni prijem učenika i 

studenata stipendista Grada Pazina, prijem uspješnih učenika i mentora osnovne i srednjih škola iz Pazina, prijem 

Katarine Zornada, učenice četvrtog razreda Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu – hrvatske pobjednice 

na natjecanju „Juvenes Translatores“ zajedno s njenom mentoricom prof. Goranom Družeta te ravnateljem škole 

Josipom Šiklićem, svečani prijem povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, posjet učenika nižih razreda 

Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i Osnovne škole „Mate Balota“ iz Buja, obilježavanje blagdana tijekom 

godine polaganjem vijenaca, te sudjelovanje u obilježavanjima značajnih obljetnica. 

Od važnijih sastanaka kojima je Gradonačelnik prisustvovao izdvajamo sastanke s vodećim osobama 

Hrvatskih cesta, Hrvatskih voda, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta, Privredne banka Zagreb d.d., Ministarstva turizma, Ministarstva kulture, Ministarstva 

poljoprivrede, Grada Zagreba, Udruga gradova, Ivanom Maletić – zastupnicom u Europskom parlamentu, 

predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije, na kojima su predstavljani projekti koje provodi i priprema Grad Pazin, a za čiju je realizaciju 

tražena potpora navedenih institucija.  

Važniji blagdani i datumi obilježeni su polaganjem vijenaca povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana 

oslobođenja Pazina, Dana antifašističke borbe, Dana državnosti. 

Nastavljena je suradnja s općinama i gradovima izvan Republike Hrvatske - Općinom Gevgelija u 

Makedoniji i Općinom Jablanica u Bosni i Hercegovini. 

U izvještajnom razdoblju održane su dvije gradonačelnikove konferencije za novinare na kojima se govorilo 

o aktualnim temama te je odgovarano na novinarska pitanja. Održana je javna prezentacija o radu i aktivnostima 

gradonačelnika i gradske uprave. Gradonačelnik je sudjelovao u TV i radio emisijama i primao na razgovor 

predstavnike gospodarskih i drugih organizacija, te građane.  

Gradonačelnik i tijela Grada Pazina surađivali su s predstavnicima Istarske županije, gradova i općina u 

županiji, ministarstava i drugih državnih i županijskih tijela, te s pazinskim gospodarstvenicima, ustanovama, 

mjesnim odborima, udrugama i građanima. 

 

2. O gospodarstvu i poduzetništvu 

 

1. Donesen je Program mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2016. godinu te je objavljen Javni 

poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva. Izrađen je letak s informacijama o 

Mjerama te distribuiran svim poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Pazina. 

U prvih 6. mjeseci 2016. godine donijeti su zaključci o isplati ili umanjenju prihoda proračuna Grada Pazina 

na ime pomoći poduzetnicima: Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima, 19.669,22 kn (2), Potpore poduzetnicima 

za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,  9.500,00 kn (1), Potpore za novo zapošljavanje i 

samozapošljavanje, Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, 800,00 kn (1), Oslobađanja od 

obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa, 6.737,46 kn (1), Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog 

doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada, 29.437,70 kn (2), Subvencioniranje dizajna i izrade 

promotivnih materijala, 6.000,00 kn (3), Sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita, 9.016,86 kn (8). 

2. Grad Pazin i „Poslovni dnevnik“ organizirali su poslovno-edukativni događaj „Poslovni uzlet Grada 

Pazina“ koji se održao 25. svibnja 2016. godine u polivalentnoj dvorani Gradsko-školske sportske dvorane, na kojoj 

su brojni  poduzetnici (oko 40-ak njih), ali i ostali zainteresirani imali prilike sudjelovati na besplatnim edukacijama; 

usavršiti svoje prezentacijske vještine, usvojiti nove tehnologije koje olakšavaju svakodnevno poslovanje, upoznati 

se s temama kako učinkovito rukovoditi timom i konstruktivno rješavati sukobe unutar tima, kako uspješno poslovati 

uz pomoć novih tehnologija, kako upravljati vremenom i osobnom energijom u današnjem svijetu te kako vješto 

prezentirati odabrani sadržaj. Također, u sklopu ovog događanja održana je i panel diskusija „Od ideje do uspješnog 

biznisa“ na kojoj su se predstavili pazinski poduzetnici sa svojim iskustvima i uspjesima u poduzetništvu. 
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3. O održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

 

1. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u najvećem dijelu obavljala je „Usluga“ d.o.o. 

Pazin. Javne površine su redovito održavane i čišćene prema godišnjem Programu. U sklopu održavanja javnih 

površina vršene su intervencije na zelenim površinama te redovno zaštitno tretiranje ukrasnog bilja i urbanog drveća. 

U skladu s potrebama obavljani su manje složeni radovi zatvaranja i preusmjeravanja prometa, čišćenja, osiguranja 

električne energije, radovi košnje i sl. 

Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda provodilo se prema redovnom godišnjem Programu 

održavanja postojećeg sustava s pojačanim dodatnim mjerama čišćenja. Održavanje groblja izvodilo se redovito 

prema godišnjem Programu. 

2. Poslove održavanja preuzetih nerazvrstanih cesta u skladu s usvojenim Operativnim programom 

redovnog i pojačanog održavanja obavljale su „Istarske ceste“ d.o.o. Pula (23,68 km preuzetih nerazvrstanih cesta) i 

„Usluga“ d.o.o. Pazin (59,95 km preuzetih nerazvrstanih cesta).  

U sklopu Programa pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta u promatranom izvještajnom razdoblju 

realizirana je nužna sanacija oštećenja asfaltnih kolnika na sljedećim dionicama nerazvrstanih cesta: na NC 504400 

(krpanje udarnih rupa na dionici Trviž – Bravari),  na NC 500560 (krpanje udarnih rupa na dionici Kašćerga – Flegi), 

na NC 500710 (krpanje udarnih rupa na dionici Kašćerga – Ukotići), na NC 500750 (krpanje udarnih rupa na dionici 

NC 500740 – Podberam – Jureši - D64), na NC 51900 (krpanje udarnih rupa na dionici Stancija Pataj - Zabrežani) i 

asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste NC 0743 dionica „D-48“ – Pazinka II dužine 720 m. Pored redovnog tekućeg 

održavanja makadamskih kolnika nerazvrstanih cesta, izvršeno je i jedno pojačano nasipavanje frezanim asfaltom. 

Rad zimskih službi trgovačkih društava provodio se prema Programu zimskog održavanja preuzetih javnih 

cesta i u skladu s potrebama koje su diktirale vremenske prilike, a izvedeni radovi evidentirani su u Građevinskom 

dnevniku.  

Program redovnog odnosno tekućeg održavanja preuzetih javnih cesta, trgovačka društva su provodila 

kontinuirano i u skladu s preuzetim ugovornim obvezama. U sklopu programa redovnog tekućeg održavanja 

obavljali su se poslovi na sanaciji oštećenja asfaltnog i makadamskog kolnika, obnove i dopune vertikalne i 

horizontalne prometne signalizacije, sječe raslinja u predjelu prometnica, redovne košnje raslinja u pojasu cesta, 

strojno ručna čišćenja odrona i odvodnih kanala u predjelu prometnica pometanje prometnih površina, čišćenje 

sustava oborinske odvodnje, čišćenje i uređenje bankina. 

3. Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta, ukupne dužine 159,82 km povjereno je društvu „Usluga“ d.o.o. 

Pazin, a provodilo se kao redovno održavanje i pojačano održavanje. Makadamske kolne konstrukcije nerazvrstanih 

cesta redovito su posipavane kamenim drobljencem, te je održavan sustav oborinske odvodnje prometnica 

(čišćenjima odvodnih kanala, sječom i košnjom raslinja te uređenjem sustava oborinske odvodnje). Redovno su 

održavane asfaltirane prometnice (sanacija udarnih rupa/krpanje asfalta, čišćenja odvodnih kanala, obnova i dopuna 

vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, košnja i sječa raslinja u zelenom pojasu prometnica, uređenje 

cestovnih bankina, čišćenje odrona i klizišta, i drugo). Pojačano održavanje prometnica provodilo se u skladu s 

Programom i nalozima Grada. Godišnji Program održavanja nerazvrstanih cesta izvršen je u okviru ugovorenih 

iznosa. 

Rad zimske službe odvijao se u skladu s Izvedbenim programom rada zimske službe za 2015. - 2016. godinu, 

završno do 15. ožujka 2016. godine. Organizacija i operativno djelovanje rada zimske službe odvijalo se u 

koordinaciji nadležnih službi Grada, „Usluge“ d.o.o., Županijske uprave za ceste, Hrvatskih cesta Ispostave Pula, 

„Istarskih cesta“ d.o.o. Pula i Policijske postaje Pazin.  

4. Održavanje sustava javne rasvjete obavljala je do isteka ugovorne obveze (30. 04. 2016.) tvrtka „Vilstroj“ 

d.o.o. Buzet, u skladu sa odredbama iz četverogodišnjeg Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 

održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina. Nakon provedbe postupka 

javne nabave za pružanje usluge održavanja javne rasvjete na području Grada Pazina za naredni četverogodišnji 

period (2016. - 2020.), zaključen je novi četverogodišnji Ugovor s tvrtkom „Vilstroj“ d.o.o. Buzet. Program 

održavanje sustava javne rasvjete realiziran je kontinuirano i u skladu s ugovornim odredbama. Zbog dotrajalosti 

postojećeg sustava javne rasvjete došlo je do povećanih izdataka za materijalne troškove zbog nužne zamjene 

dotrajalih i neispravnih elemenata na sustavu javne rasvjete.  

5. Prigodno ukrašavanje naselja - nakon božićnih i novogodišnjih blagdana, obavljena je demontaža, 

sortiranje i skladištenje ukrasne rasvjete. Nakon demontaže i skladištenja izvršen je obračun izvedenih radova u 

skladu s ugovorom.  

 

4. O gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

 

1. U svrhu prijave projekta na program Ruralnog razvoja izdana je Građevinska dozvola za rekonstrukciju i 

uređenje Parka istarskih velikana. Izvršeni su radovi na uređenju Ulice 25. rujan – uklonjeno je devet polusuhih i 

bolesnih stabala javora te su zasađene velikocvjetne zimzelene magnolije. Pripremljena je dokumentacija za uređenje 

šetnice Lakota i proveden postupak javne nabave za izvođenje radova, kojim je za izvođača radova odabran obrt 

„Garden art“.  

2. Izvršen je niz aktivnosti planiranih Programom gradnje nerazvrstanih cesta u 2016. godini, od kojih 

izdvajamo: 
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 -  izdana je Građevinska dozvola za gradnju pristupne ceste u ulici Antuna Kalca u Pazinu te je početkom 

lipnja 2016. započeto izvođenje radova. 

- u svrhu prijave projekta na program Ruralnog razvoja, u veljači 2016. godine izdana je Građevinska 

dozvola za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700-Vela Traba-D48), od naselja Mala Traba do 

naselja Vela Traba te je proveden upis u zemljišnim knjigama navedene nerazvrstane ceste. 

- proveden je upis u zemljišnim knjigama za nerazvrstanu cestu za naselje Klemenići (NC0808) u vlasništvu 

Grada Pazina. 

- proveden je upis u zemljišnim knjigama nerazvrstane ceste oznake NC501110 (Zabrežani-Katun 

Lindarski-Jašići ) u vlasništvu Grada Pazina. 

- izrađen je Projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za 

izgradnju prometnice „Cesta D2“ u industrijskoj zoni Ciburi. 

3. U tijeku je izrada Master plana sustava javne rasvjete na području Grada Pazina - nakon potpisanog 

Ugovora o izradi Projektnih rješenja modernizacije, proširenja i izgradnje javne rasvjete na području Grada Pazina za 

18 naselja s pripadajućim dijelovima naselja i 6 poduzetničkih zona, izrađena je, prema Ugovoru predviđena, prva 

faza koja podrazumijeva Izradu snimka postojećeg stanja javne rasvjete Grada Pazina i prezentacija o mogućnostima 

primjene različitih modela upravljanja javnom rasvjetom. Prihvaćanjem prve faze, prišlo se izradi druge faze. 

Tijekom izvještajnog razdoblja izrađeno je Idejno rješenje za paralelnu izgradnju podzemne infrastrukture 

javne rasvjete uz kolektore sanitarne odvodnje u naseljima Stancija Pataj – Maršeti. 

Izgrađen je priključak na niskonaponsku mrežu rukometnog igrališta u naselju Zabrežani u kompletu s 

izgradnjom rasvjete rukometnog igrališta s četiri (4) rasvjetna stupa (v=10 m) na koja su postavlja po dva metal 

halogena reflektora pojedinačne snage 400 W.  

4. Za potrebe provedbe javne nabave radova proširenja mjesnog groblja „Moj mir“ u Pazinu, izvršena je 

priprema natječajne dokumentacije. 

U lipnju 2016. izrađen je glavno-izvedbeni projekt za potrebe izgradnje kapele u naselju Beram. 

5. Započeta je izgradnja kolektora i pristupnog puta u ulici Antuna Kalca u Pazinu, a izvoditelj radova je 

tvrtka „CPK“ d.d Koper.  
Proveden je postupak nabave radova za izgradnju sustava sanitarne odvodnje naselje Stancija Pataj – 

Maršeti. Zaključen je Ugovor o izvođenju radova s tvrtkom „Ekspert gradnja„ d.o.o. Buzet.  

Proveden je postupak nabave radova za izgradnju sustava sanitarne odvodnje u ul. Mečarski put. Zaključen 

je Ugovor o izvođenju radova s tvrtkom „Vladimir Gortan„ d.d. Pazin. 

U izvještajnom razdoblju odvijale su se aktivnosti na ishođenju tehničke dokumentacije za sljedeće objekte: 

- za izgradnju sanitarne odvodnje u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu izrađen je Idejni projekt te pokrenut 

postupak ishođenja Lokacijske dozvole, 

 - za izgradnju sustava sanitarne odvodnje u naseljima Žudeka- Rijavac – ul. Soline u Pazinu izrađen je 

Glavni projekt te pokrenut postupak ishođenja Građevinske dozvole, 

- za izgradnju sustava sanitarne odvodnje naselja Rogovići ugovorena je  izrada Idejnog  projekta, 

- za potrebe rekonstrukcije - razdvajanja  postojećeg mješovitog koletora otpadnih voda u razdjelni sustav na 

potezu od ul. Tugomila Ujčića , prof. do spoja s ul. Prolaz Vicenta od Kastva u Pazinu u tijeku je izrada Idejnog 

projekta.  

 U izvještajnom razdoblju na izgradnji sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda  ruralnih naselja na 

području Grada Pazina putem investitora tvrtke IVS-a Buzet radilo se na sljedećem objektima: 

U tijeku je izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih sanitarnih voda nadomak naselja 

Grdoselo – Katun Grdoselski. Dovršetak radova predviđa se u listopadu  2016. 

U tijeku je izgradnja sustava sanitarne odvodnje u naseljima Cesari -Bašići- Tončići -  Šajkovići paralelno s 

izgradnjom centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih sanitarnih voda pokraj naselja Bašići. Dovršetak radova 

predviđa se sredinom mjeseca  rujna 2016. 

6. U izvještajnom razdoblju, putem tvrtke „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet, realizirana je izgradnja sljedećih 

objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom:  

- započeta je izgradnja II faze vodovodne mreže VO „Zamaski dol“,  

- izveden je vodovodni ogranak u ulici Mate Balota u dužini od 80 m, 

- u tijeku je izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje vodovodnih ogranaka „Jelenčići“, „Belci“ i 

„ Ulica Stareh kostanji“, 

- izveden je  priključak vodospreme Monte Blaž na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu naselja Fakini. 

 

5. O zaštiti okoliša 

 

1.  U siječnju  2016. godine Grad Pazin i trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin sklopili su Dodatak III. 

Ugovoru o prijenosu sredstava kapitalne pomoći i davanju ovlaštenja za vođenje investicije „Jelenčići V“ u Pazinu. 

U veljači 2016. godine Fond, Usluga d.o.o. Pazin, Grad Pazin i općine Sv. Petar u Šumi, Tinjan, Motovun, 

Karojba, Lupoglav, Gračišće i Cerovlje sklopili su Ugovor br. 50670 o neposrednom sudjelovanju Fonda u 

sufinanciranju troškova građenja, projektantskog i stručnog nadzora te koordinatora II zaštite na radu prilikom 

građenja pretovarne stanice „Jelenčići V“ na području Grada Pazina davanjem kapitalne pomoći. 
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U skladu s Ugovorom o prijenosu sredstava kapitalne pomoći i davanju ovlaštenja za vođenje investicije 

“Jelenčići v“  u Pazinu , Usluga d.o.o. Pazin vodila je projekt izgradnje pretovarne stanice.   

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira  izgradnju pretovarne stanice sredstvima 

kapitalne pomoći, najviše u iznosu od 4.572.393,60 kuna što čini 80% od ugovorenog iznosa od  5.715.492,00 kuna. 

Dana 20.04.2016. obavljen tehnički pregled izgrađene pretovarne stanice (II. Faza zahvata u prostoru 

sanacije i zatvaranja odlagališta otpada „Jelenčići V“). 

Dana 21.04.2016. ishođena Uporabna dozvola za izgrađenu pretovarnu stanicu. 

U travnju 2016. godine Fond, Usluga d.o.o. Pazin, Grad Pazin i općine Sv. Petar u Šumi, Tinjan, Motovun, 

Karojba, Lupoglav, Gračišće i Cerovlje sklopili su radi produženja rokova,  Dodatak br. 52012 osnovnog Ugovora 

br. 50670 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova građenja, projektantskog i stručnog nadzora 

te koordinatora II zaštite na radu prilikom građenja pretovarne stanice „Jelenčići V“ na području Grada Pazina 

davanjem kapitalne pomoći. 

U ožujku 2016. godine u Fond je dostavljen Zahtjev za donošenje odluke Upravnog odbora Fonda o 

sufinanciranju izgradnje pristupne ceste s infrastrukturom za odlagalište „Jelenčići V“ u Pazinu. U srpnju je 

zaprimljena Odluka Fonda br. 52098 o ulaganju sredstava u građenje pristupne ceste do pretovarne stanice „Jelenčići 

V“ na području Grada Pazina. Procijenjena vrijednost investicije izgradnje pristupne ceste je 795.099,75 kn. Fond ne 

sufinancira troškove rasvjete i signalizacije te stoga za Fond opravdani i procijenjeni troškovi iznose  647.924,75 kn, 

od čega 80 % odnosno najviše do 518.339,80 kn sufinancira Fond su skladu s prethodno navedenom Odlukom. 

U siječnju 2016. ishođena je Izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta za III. fazu zahvata u prostoru 

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Jelenčići V“ – reciklažno dvorište. 

2. Redovito se obavljao obilazak terena s ciljem lociranja i sanacije divljih odlagališta otpada. Provedena je 

akcija čišćena divljih odlagališta  „Zelena čistka“ tijekom koje je očišćeno divlje odlagalište kod sela Šaini. 

 3. Proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene za izradu Urbanističkog plana uređenja Sportsko 

rekreacijskog centra Lindar. 

 Ishođeno je Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o potrebi provođenja postupka ocjene o potrebi 

procjene utjecaja na okoliš i potrebi provođenja prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat 

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mali ježenj – Ciburi. 

 Ishođeno je Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o potrebi provođenja postupka ocjene o potrebi 

procjene utjecaja na okoliš i potrebi provođenja prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat 

Rekonstrukcija  nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700 – Vela Traba – D48) od naselja Mala Traba do naselja Vela 

Traba. 

 

III. O DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 

 

1. Predškolski odgoj i obrazovanje 

 

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin je predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. U vrtiću se provode redoviti 

cjelodnevni 9 (10) satni i poludnevni 6 (6,5) satni programi predškolskog odgoja i obrazovanja. U izvještajnom 

razdoblju 01.01 .- 30.06.2016. potpisan je sporazum između Dječjeg vrtića i Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 

o zapošljavanju logopeda, a samo zapošljavanje planira se najesen. 

 Intenzivno se priprema dokumentacija za provedbu projekta rekonstrukcije zgrade matičnog vrtića na adresi 

Prolaz Otokara Keršovanija. Financiranje projekta namjerava se ostvariti putem natječaja u sklopu Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. -2020. Odlukom Gradskog vijeća Grada Pazina osnovano je pravo 

građenja na nekretnini na kojoj će se realizirati rekonstrukcija i dogradnja. Ukupna vrijednost rekonstrukcije i 

opremanja procijenjena je na 6.719.000,00 kuna.  

 

2. Osnovnoškolsko obrazovanje 

 

Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin provela je postupak bagatelne nabave za izradu Idejnog projekta 

dogradnje zgrade Matične škole u Pazinu te je odabran najpovoljniji ponuđač - Arhitektonski tim Krebel i 

Kostrenčić, a realizacija se očekuje u listopadu 2016. godine. 

Dovršeni su radovi na rekonstrukciji sanitarnog čvora na prvom katu Matične škole u Pazinu s prilagodbom 

osobama s invaliditetom u vrijednosti od 272.990,00 kuna. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo branitelja, u iznosu 

od 100.000,00 kuna, putem Javnog poziva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objekta osoba s 

invaliditetom. Odrađeni su građevinsko-obrtnički zahvati iz područja tekućeg i investicijskog održavanja koji se 

odnose na soboslikarske, bravarske, sitne građevinske popravke i radove u Matičnoj školi u Pazinu. 

U odmaralištu Špadići rekonstruirani su vanjski tuševi, radove je izvela tvrtka GIP d.o.o. iz Karojbe. Uz 

Grad Pazin, radove ukupne vrijednosti 42.714,46 kuna, sufinancirale su općina Pazinštine, u skladu sa suvlasničkim 

udjelima u odmaralištu. 

Grad Pazin nastavio je s pružanjem usluge produženog boravka za učenike osnovne škole od 1. do 4. 

razreda. Produženi boravak u Osnovnoj školi polazi 50-ak učenika od prvog do četvrtog razreda podijeljenih u dvije 

skupine, a Grad Pazin financira 75% iznosa plaće za dvije učiteljice.  
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U izvještajnom razdoblju redovito su isplaćivane stipendije za učenike i studente. Na dan 30. lipnja 2016. 

godine Grad Pazin je stipendirao 13 učenika i 47 studenata. U suradnji s Istarskom županijom, Grad Pazin nastavio je 

sufinancirati pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin (5 

pomoćnika u nastavi) prema projektu MOZAIK .  

 Tradicionalno, povodom kraja školske godine, uspješnim učenicima i mentorima koji su ostvarili zapažene 

rezultate i dospjeli do ranga državnih natjecanja dodijeljena su priznanja i pokloni (torbe, majice, USB). Nagrađen je 

81 učenik i 26 mentora koji su sudjelovali na natjecanjima na državnoj razini. 

Prijevoz učenika osnovne škole osiguran je na 15 autobusnih linija, dnevno se prevozi 768 učenika na 

relacijama ukupne dužine 1638 kilometara. 

 

3. Područje kulture i zaštite kulturnih dobara 

 

 Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo je sufinanciranje radova građevinske i konstruktivne 

sanacije krovne i podne konstrukcije u potkrovlju zapadnog krila Kaštela u vrijednosti 250.000,00 kn, a Istarska 

županija za istu je svrhu odobrila daljnjih  50.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju radovi nisu izvođeni već su 

planirani za drugo polugodište 2016. 

 U manjem obujmu obavljani su radovi na sanaciji fresaka u svetištu crkve Sv. Nikole u Pazinu – najam i 

montaža skele, a većina radova odvijat će se tijekom druge polovice godine. U veljači je potpisan ugovor s Istarskom 

županijom za sufinanciranje nastavka programa konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim slikama u svetištu 

župne crkve sv. Nikole u Pazinu u vrijednosti 70.000,00 kn, a obnova fresaka financirat će se i sa 150.000,00 kn koje 

je Ministarstvo kulture dodijelilo Hrvatskom restauratorskom zavodu za konzervatorsko-restauratorske radove.   

 Ministarstvo Kulture odobrilo je daljnjih 70.000,00 kn za sufinanciranje sanacije zvonika crkve Sv. Nikole. 

 Radovi konstruktivne i građevinske sanacije ostataka kuće Rapicio provode se u suradnji s Ministarstvom 

kulture koje je za radove u tekućoj godini odobrilo 300.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju radovi nisu izvođeni 

već su planirani za drugo polugodište 2016. 

 

4. Područje socijalno-zdravstvene skrbi 

 

18. veljače 2016. godine u Pazinu je u organizaciji Centra za socijalnu skrb Pazin – podružnica Obiteljski   

centar – Pula održana stručna konferencija „Ciljana podrška roditeljstvu: savjetovanje i programi za roditelje“ na 

kojoj je sudjelovalo 140 sudionika različitih struka. Konferenciju su podržali i na njoj sudjelovali i predstavnici 

Ministarstva socijalne politike i mladih, stručnjakinje Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije te Gradonačelnik Grada Pazina 

sa suradnicima.  

U skladu s Odlukom o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina 5. travnja 2016. 

godine održana je konstituirajuća sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina na kojoj je za      

predsjednicu izabrana Mirjana Galant. Na istoj sjednici donijet je i Poslovnik o radu Povjerenstva. Na drugoj sjednici 

koja je održana 30. lipnja 2016. godine donijet je Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina 

za 2016. godinu, na koji je Gradsko vijeće dalo suglasnost na sjednici održanoj 28. srpnja 2016. godine.  

Na preporuku pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, koja je povodom Međunarodnog dana osoba s 

invaliditetom prisustvovala okruglom stolu u Pazinu, dana 18. travnja 2016. godine održan je radni sastanak 

predstavnika Grada Pazina, Udruge Hoću Mogu iz Pazina, Društva tjelesnih invalida Pazin, Poludnevnog boravka za 

osobe s intelektualnim teškoćama Pazin i predstavnika Gradskog društva Crvenog križa Pazin na kojem je tema bila 

Život osoba s invaliditetom u gradu Pazinu i okolici. Nakon sastanka pripremljeno je očitovanje i radni materijal 

vezan uz položaj djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na području grada Pazina koji je 16. lipnja 

upućen pravobraniteljici za osobe s invaliditetom. 

 Pravo na naknadu za troškove stanovanja – režijske troškove koristilo je ukupno 55 korisnika (43 samca i 12 

obitelji), od čega je bilo 19 korisnika zajamčene minimalne naknade te 36 korisnika koji su pravo ostvarili na temelju 

uvjeta prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina. Zaprimljeno je 8 novih zahtjeva za priznavanje prava na 

naknadu za troškove stanovanja. Veći dio zahtjeva je zaprimljen radi ponovnog utvrđivanja ispunjavanja uvjeta 

postojećih korisnika za stjecanje prava temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada 

Pazina dok je manji dio zahtjeva zaprimljen od potencijalnih korisnika po prvi put. Izdano je 17 Rješenja o 

priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja, od čega se 9 rješenja odnosi na predmete zaprimljene u 2015. 

godini.  

Pozitivno je riješeno svih 40 zahtjeva za jednokratnu naknadu za novorođeno dijete. 

U izvještajnom razdoblju pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u punom 

(100%) iznosu u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi koristilo je dvoje djece.  

Pravo na naknadu u visini od 75% troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi za treće i svako sljedeće 

dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 29. godine 

života), u izvještajnom razdoblju koristilo je 31 dijete.  

Grad Pazin je za 33 djece iz obitelji čije dvoje i više djece istovremeno polaze dječji vrtić, plaćao naknadu 

za boravak djece u Vrtiću u 25%-tnom iznosu. Za 10 djece s poteškoćama u razvoju i djecu samohranih roditelja, 

Grad Pazin je plaćao naknadu za boravak djece u Vrtiću u 30%-tnom iznosu od ukupne cijene boravka u vrtiću. 
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Pravo na naknadu za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi u punom (100%) iznosu koristilo je dvoje 

djece. Četrdeset je učenika koristilo pravo na naknadu u visini od 75% troškova školskog obroka djeteta u Osnovnoj 

školi za treće ili svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno 

školuju (najdulje do 29. godine života).  

  Izdano je 21 rješenje za jednokratne naknade korisnicima koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu 

bili u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana 

obitelji ili nositelja prava, elementarne nepogode, zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne 

odjeće i slično. 

Uoči Uskrsa socijalno najugroženijim osobama ili kućanstvima podijeljeno 90 paketa u pojedinačnoj 

vrijednosti od 150,00 kuna.  

Pružani su i drugi oblici pomoći sukladno Odluci o socijalnoj skrb Grada Pazina: 

Dvanaest osoba koristilo je pravo na mjesečnu naknadu u novčanom iznosu od 200,00 kuna, na koju imaju 

pravo kao korisnici zajamčene minimalne naknade. 

Pravo na naknadu za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na tretman u 

ustanove kategorizirane za njegove potrebe ostvarivalo je 8 djece i njihovih pratioca. 

Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin financirana je u skladu sa Zakonom o Hrvatskom 

Crvenom križu iz proračuna Grada Pazina.  Društvo crvenog križa Pazin pružatelj je socijalne usluge pomoć u kući 

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

Žminj. Usluga se pruža za 84 korisnika od kojih je 29 iz Grada Pazina. GDCK je i provoditelj projekta „Dnevni 

boravak za starije Pazin“ u kojem sudjeluje do 30-ak osoba uglavnom s područja Grada Pazina. 

U izvještajnom razdoblju prijavljen je projekt Ministarstvu socijalne politike i mladih u vezi s 

organiziranjem aktivnosti za starije osobe te je za tu namjenu odobreno 40.000,00 kuna za razdoblje provedbe 

projekta od 1. ožujka 2016. do 28. veljače 2017. godine.  

 Usluge Savjetovališta za brak i obitelj koristilo je 37 korisnika od čega ih je 24 s područja Grada Pazina. 

Pripremljen je prijedlog projekta za sufinanciranje Savjetovališta u 2016. godini od strane Istarske županije i upućen 

u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ. 

U skladu s ugovorom sklopljenim u siječnju 2016. godine između Grada Pazina i Dnevnog centra za 

rehabilitaciju Veruda Pula tijekom prvog  polugodišta 2016. godine usluge centra koristilo je 8 djece s područja 

Grada Pazina. 

5. Područje sporta i rekreacije 

 

Pristupilo se izradi Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina. Planirano razdoblje izrade Strategije 

je srpanj – studeni 2016. godine. Za izrađivača je odabran Obrt za poslovno savjetovanje vl. Suzana Jašić, Pazin, a 

ugovorena vrijednost radova je 18.900,00 kn. Finalna verzija dokumenta Strategije očekuje se u studenom 2016. 

godine. Strategija je dokument od iznimne važnosti za Zajednicu sportskih udruga radi što vjernijeg utvrđivanja 

interesa i potreba građana i građanki Grada Pazina u području sporta i rekreacije, a izradit će se kroz participativno 

sudjelovanje – promišljanje i planiranje svih zainteresiranih dionika. 

 Početkom lipnja potpisan Ugovor o asignaciji između Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, Hrvatskog 

olimpijskog odbora te dobavljača P.S.C. Zagreb d.o.o. za nabavku novog kombi vozila. Zajednica sportskih udruga  

snosi trošak 70 % vrijednosti vozila, dok ostatak financira Hrvatski olimpijski odbor. Isporuka vozila očekuje se 

najesen.  

 Zajednica sportskih udruga početkom 2016. godine brojila je ukupno 38 sportskih udruga članica iz 

pojedinih grana sporta, a putem natječaja u 2016. godini sufinanciraju se 23 sportske udruge. Početkom siječnja 

raspisan je natječaj Zajednice za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Grada Pazina za redovno 

financiranje udruga, zajedničke potrebe i sportske manifestacije. U ožujku je donijeta  Odluka o dodjeli financijskih 

sredstava udrugama za 2016. godinu, gdje su raspodijeljena sredstva: 

- 500.000,00 kuna za redovnu djelatnost za 23 sportske udruge, 

- 27.000,00 kuna za manifestacije za 5 udruga (po manifestacijama: 4.000,00 kuna za međunarodne programe,  

  2.500,00 kuna za Dan Grada, 16.000,00 kuna za Rujanske svečanosti, 4.500,00 kuna za Rim), 

- 4.000,00 kuna za školovanje sportskog kadra. 

 Manifestacije koje su održane u prvom polugodištu u skladu s planiranim aktivnostima Zajednice odnose se 

na proglašenje sportaša godine, Olimpijadu dječjih vrtića i Dan Grada, a od ostalih manifestacija ističe se 

malonogometna zimska liga 2015/2016 godine. Proglašenje sportaša godine održano je u veljači u prostorima 

Školsko-gradske sportske dvorane. Olimpijada dječjih vrtića održana je u mjesecu lipnju na prostoru Gradskog 

stadiona Pazin i privukla je mnoštvo djece, roditelja i odgojnih djelatnika. Dan Grada tradicionalno se slavi i održava 

u mjesecu lipnju, te uz brojne druge sadržaje, nudi i sportske programe. 

 Održavanjem i upravljanjem sportskim objektima u vlasništvu Grada Pazina (Gradski stadion, Školsko-

gradska sportska dvorana i Boćarska dvorana, odnosno Boćarski centar Aleksandar Anzur) bavilo se društvo Pazin 

sport d.o.o. Novost u pogledu upravljanja sportskim objektima predstavlja dodjeljivanje upravljanja Pazin sportu 

d.o.o. Gradskim stadionom (1. travnja 2016. godine). 

 Najveći projekt koji društvo Pazin sport d.o.o. trenutno planira je projekt Sportsko – rekreacijskog centra, 

odnosno Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog 
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igrališta u sklopu postojećeg Sportsko rekreacijskog centra Pazin, a kojeg se namjerava financirati Programom 

Ruralnog razvoja, Mjera 7, Ministarstva poljoprivrede. 

 

6. O radu udruga, građanskih inicijativa i mladih 

 

 U skladu s Javnim natječajem za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz 

proračuna Grada Pazina u 2016., nakon provedenog postupka provjere i ocjenjivanja prijedloga programa/projekata 

za uvrštenje u Programe javnih potreba u području društvenih djelatnosti u 2016. godini, potpisani su ugovori o 

sufinanciranju programa, kao i oni za pojedinačne projekte i manifestacije. Pristiglo je 66 prijava, a ugovoreno je 

sufinanciranje za 49 programa/projekta/manifestacija. 

5. ožujka 2016. je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih na kojoj je za predsjednicu izabrana 

Valentina Rabar, a za njenu zamjenicu Iva Luk. Članovi Savjeta mladih izabrani su na trogodišnji mandat od 2016. 

do 2019. godine, a odmah nakon konstituiranja započeli su s obavljanjem planiranih aktivnosti, među kojima se 

ističu priprema ankete o potrebama mladih, razmatranje Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja 

Grada Pazina, analiziranje natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih i dr. Anketiranje mladih provedeno je u 

suradnji s Centrom za mlade Alarm, u cilju ispitivanja problema, potreba i mišljenja mladih s područja Grada Pazina 

kao i mogućnosti razvijanja aktivnosti i sadržaja za mlade.  

 Četiri prijavitelja s područja Grada Pazina ostvarili su financijske potpore Zaklade za poticanje partnerstva i 

razvoja civilnog društva u 2016. godini i to Mjesni odbor Zabrežani s projektom „Punjgar“, Gradska udruga 

umirovljenika Pazin s projektom informatičke radionice „1 2 3 želimo znati i mi“, Udruga roditelja djece s 

teškoćama u razvoju Hoću-mogu s projektom „Simbolom i slikom do boljeg razumijevanja“ i Malonogometni klub 

Ruhci s projektom „Druženje uz sport“. 

U Društvenom centru Veli Jože djeluju Lokalna akcijska grupa „Središnja Istra“ i Lokalna akcijska grupa u 

ribarstvu „Istarski Švoj“, koje kroz svoje aktivnosti potiču razvoj ruralnog područja i ribarstva te omogućuju 

stvaranje uvjeta za što bolje korištenje sredstava iz fondova Europske Unije. Prostore Društvenog centra Veli Jože 

povremeno, tijekom cijele godine, koriste i brojne druge udruge za realizaciju svojih programa. 

 

IV. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA 

 

1. Projekti u provedbi 

 

1. Inspirit Fantasy Park – poduzimane su radnje u cilju osiguranja financijskih sredstva za izradu sljedeće 

faze projektne dokumentacije koja obuhvaća: Realizaciju geomehaničkih istražnih radova i izrada geomehaničkog 

elaborata za potrebe projektiranja i izgradnje Inspirit Fantasy Parka te Provjera zadatka za projektiranje (rok izrade: 

rujan 2016.), Geodetski projekt: prva faza koja uključuje izradu Geodetskog situacijskog nacrta na 17ha površine u 

mjerilu M 1:250 (rok izrade: prosinac 2016.), Idejno rješenje Parka i Geodetski projekt: druga faza (rok izrade: 

ožujak 2017.). U skladu s potpisanim ugovorima, od ukupnih troškova izrade navedene projektne dokumentacije, 

koji iznose ukupno 681.012,50 kuna, Istarska županija sufinancira projekt sa 175.000,00 kn (25,7%), Grad Pazin s 

233.607,50 kn (34,3%), a Ministarstvo turizma s 272.405,00 kn (40,0%). 

Poduzimane su i daljnje radnje u vezi s proglašenjem projekta strateškim investicijskim projektom 

Republike Hrvatske na temelju Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 

152/14) pri Ministarstvu gospodarstva - Uprava za industriju, investicije, programe i projekte EU.  

2. SODA - Grad Pazin je uz Lokalnu akcijsku grupu „Središnja Istra“ partner u projektu “Razvoj stručnog 

studija Održivi agroturizam kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir“, čiji je nositelj Veleučilište u Rijeci. Predstavnici 

Grada Pazina sudjelovali su u provedbi različitih aktivnosti u sklopu projekta poput anketiranja dionika, sudjelovanje 

na radnim sastancima i okruglom stolu, sudjelovanje na edukacijama i dr. 

3. USEGP - Grad Pazin partner je u projektu „Unaprjeđenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta – 

USEGP“, koji je financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Razvoj 

ljudskih potencijala u ukupnom iznosu od 1.042.419,00 kuna, a čiji je nositelj Gimnazija i strukovna škola Jurja 

Dobrile iz Pazina, dok su ostali partneri Srednja škola Mate Blažine te Udruženja obrtnika Pazin. Završna  

konferencija projekta održana je 18. travnja 2016. godine, te je službeno obilježen kraj provedbe projektnih 

aktivnosti u trajanju od 12 mjeseci. Glavni rezultati projekta: izrađen djelomični standard zanimanja, djelomični 

standard kvalifikacija, unaprijeđen kurikulum iz predmeta Radioničke vježbe za 2. razred smjera Tehničar za 

elektroniku, priprema i tisak priručnika za primjenu SMD tehnologije za potrebe nastavnika i učenika dviju 

partnerskih škola, uređenje i opremanje učionice za provođenje praktične nastave, edukacije iz razvoja poduzetničkih 

vještina i upravljanja projektima za nastavno osoblje i projektne partnere i studijska putovanja profesora 

elektrotehničke struke pazinske škole u svrhu upoznavanja inozemnih primjera dobre prakse. 

 

2. Projekti prijavljeni na natječaje 

 

1. KulTourSpirit - Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva je projekt u kojem uz Grad 

Pazin, koji je nositelj projekta, sudjeluju još Istarska županija, Grad Buzet, Općine Kanfanar i Svetvinčenat i udruga 

Istra Inspirit. Prijava je podnesena u siječnju 2016. godine te je do lipnja 2016. godine projekt uspješno prošao tri 
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faze provjere (zaprimanje i registracija, administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja i partnera,) i 

ušao četvrtu fazu (provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti). U okviru provjere projekta Središnja agencija za 

financiranje u ugovaranje programa i projekata Europske unije uputila je Gradu Pazinu zahtjeve za pojašnjenja i 

nadopune pojedinih segmenata projekta koje je Grad Pazin pripremio i uspješno realizirao.  

2. Interreg Slovenija – Hrvatska - Projekt: GOSLI - glasba, oblačila - sodobnost ljudskega izročila. 

Prijava je podnesena u ožujku 2016. godine. Projekt GOSLI predviđa aktivnosti kojima će se inovativnom 

interpretacijom odjevne i glazbene baštine prekograničnog područja i njihove integracije u zajedničku turističku 

ponudu i suvremenu kulturu/umjetnost pridonijeti aktivnom održavanju prekogranične kulturne baštine, povećanju 

turističkih posjeta, te jačanju njegova kulturnog identiteta. Nositelj projekta je Zavod za turizem inšport v občini 

Kamnik, Slovenija, a ukupna vrijednost projekta je 630.400,56 €, od kojih udio Grada Pazina iznosi 147.575,50 €.  

3. Interreg Slovenija – Hrvatska - Projekt: IIKRT - Interdisciplinarni idejni koncepti za razvoj 

održivog turizma i uspostavljanje baze znanja za mrežu dvoraca i muzeja. Prijava je podnesena u ožujku 2016. 

godine. Opći cilj programa je cjelovitim obuhvatom različitih ključnih područja (poslovnog, programskog, 

arhitekturnog, dizajnerskog, restauratorskog, građevinskog i energetskog), vlasnicima i upraviteljima zgrada 

pomagati pri osmišljavanju idejnih pristupa i rješenja, kojima bi ostvarili održivi razvoj i dugoročno povećanje broja 

posjetitelja. Nositelj projekta je Gradbeni institut ZRMK Ljubljana (Slovenija), a ukupna vrijednost projekta iznosi  

2.496.700,98 €, dok predviđeni udio Grada Pazina iznosi 214.487,40 €. 

4. Interreg Slovenija – Hrvatska - Projekt: C-I-S - za očuvanje prirodne i kulturne baštine na 

Valvasorovom putu i njegovoj okolini. Prijava je podnesena u ožujku 2016. godine. Nositelj projekta je Univerza 

na Primorskem (Slovenija), a partner je Muzej Grada Pazina koji je prijavu pripremio uz pomoć stručnih službi 

Grada Pazina. Zajednički izazov projekta je sustavni (održivi) turistički razvoj područja unutarnje Valvasorove 

Slovenije i Istre kao zemljopisnih osnova projekta C-I-S. Ukupna vrijednost projekta je 1.054.544,00 €, a udio Muzej 

Grada Pazina iznosi 131.586,00 €. 

Niti jedan projekt prijavljen na natječaje programa Interreg Slovenija-Hrvatska nije prošao administrativnu 

provjeru (rezultati iz svibnja 2016.) zbog problema s funkcioniranjem online aplikacije za prijavu što je rezultiralo 

nepotpunim prijavama. S projektnim partnerima dogovorena daljnja suradnja, ažuriranje projekta i ponovna prijava u 

listopadu 2016. godine za kada je najavljen drugi krug natječaja. 

5. Interreg Adrion - Projekt: Greenways - network for an innovative management and use of land 

resources. Projekt je prijavljen na natječaj krajem ožujka 2016. godine. Nositelj projekta je LAG Colline Joniche 

S.C.A.R.L. (Italija), a partner na projektu Grad Pazin. Osnovni cilj projekta je postići zelenu mrežu puteva visoke 

okolišne i kulturne vrijednosti. Ukupna vrijednost projekta je 1.488.904,00 €, a udio Grada Pazina iznosi 184.708,00 

€. Još uvijek nisu stigli rezultati natječaja, a očekuju se krajem 2016. godine. 

6. Interreg Adrion - Projekt: AdrionCraft - Adrion crafts for sustainable and competitive tourism. 

Projekt je prijavljen na natječaj krajem ožujka 2016. godine. Nositelj projekta je Razvojni centar Srce Slovenije a 

partner na projektu je Razvojna agencija Srce Istre. Projekt je orijentiran na sektor obrtništva, rukotvorina, kao sektor 

s potencijalom za razvoj održivog i kompetitivnog turizma u regiji. Ukupna vrijednost projekta je 1.335.232,00 €, a 

udio Agencije Srce Istre iznosi 129.000,00 €. Rezultati natječaja očekuju se početkom 2017. godine. 

7. Interreg Danube (Dunav) - Projekt: D-STIR - Projekt je prijavljen zajedno s 11 međunarodnih 

partnera i prošao je prvi korak evaluacije dok se rezultati natječaja očekuju početkom 2017. godine.  Sveukupna 

vrijednost projekta je 2.021.120,00 €, a projekt bi trebao trajati 36 mjeseci. Cilj projekta je adaptacija i 

implementacija STIR metode (Socijalno-tehnička integracija razvojnih procesa), metode koja je kreirana i testirana 

u razvijenijim zemljama i to prvenstveno na znanstvenim institucijama. Kroz ovaj projekt metoda bi se prilagodila 

specifičnostima Dunavske regije pri implementaciji istraživačkih i razvojnih procesa u malim i srednjim 

poduzećima. Razvojna agencija sudjeluje u projektu s iznosom od 104.300,00 € od čega 15% ili 15.645,00 € iznosi 

vlastito sufinanciranje. Kroz projekt je predviđeno zapošljavanje 1 osobe na 36 mjeseci.  

8. Natječaji Hrvatske turističke zajednica, Turističke zajednica Istarske županije i Ministarstvo 

gospodarstva. Na objavljene natječaje navedenih institucija za prijavu događaja/manifestacija Grad Pazin prijavio je 

manifestacije Drukčije ljeto, Veseli prosinac i Festival palačinki. Prijave su izvršene tijekom veljače, travnja i svibnja 

2016. godine, a za financiranje je do kraja izvještajnog razdoblja odobrena manifestacija „Drukčije ljeto“ u iznosu od 

5.000,00 kuna od strane Istarske županije – Upravnog odjela za turizam. 

 

3. Pripreme za korištenje fondova 2014. - 2020. 

 

1. Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja radilo se na pripremi za prijavu projekata na natječaje Fonda za 

ruralni razvoj, Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  

2. Radi pravovremene pripreme za prijavu projekata na natječaje službenici su sudjelovali na edukacijama, 

info danima i drugim oblicima susreta koji tematiziraju financiranje iz europskih fondova. Osim upoznavanja s 

pravilima određenog fonda ovi su susreti mjesto razmjene iskustava i znanja s drugim sudionicima te platforma za 

uspostavu suradnje i pokretanje partnerstava za zajedničku provedbu prekograničnih i transnacionalnih projekata. U 

drugoj polovici godine sudjelovalo se na prezentaciji programa Interreg Adrion (u Zagrebu) i Interreg Slovenija-

Hrvatska (u Opatiji), prezentaciji Fondova koji financiraju programe u turizmu (u Pazinu), edukaciji o energetskoj 
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učinkovitosti u objektima kulturne baštine, te nekoliko tematskih sastanaka s konzultantima za Fondove ruralnog 

razvoja, Europskog socijalnog fonda i sl. 

 

V. AKTIVNOSTI  ZAMJENICE  I  ZAMJENIKA  GRADONAČELNIKA 

 

1. Mirjana Galant, zamjenica Gradonačelnika, obnašala je dužnost predsjednice Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova, te članice Tima za prilagodbu klimatskim promjenama u projektu „Life SEC Adapt“ u sklopu 

kojih je vodila ili aktivno sudjelovala na sjednicama navedenih tijela. 

Aktivno je sudjelovala na predstavljanju EU-Progress projekta „ Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost 

prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“. 

Sudjelovala je na zajedničkoj sjednici Udruge gradova Republike Hrvatske i Saveza općina i gradova 

federacije Bosne i Hercegovine u Čitluku, 11. sjednici Predsjedništva Udruge gradova Republike Hrvatske u Kninu 

te 12. sjednici Predsjedništva Udruge gradova Republike Hrvatske u Cresu. 

Prisustvovala je kulturnim i drugim događanjima: „Noć muzeja“ u Državnom arhivu u Pazinu, svečano 

otvorenje 23. Izložbe proizvođača hrane i pića „Histria 2016.“, prijem povodom „Međunarodnog dana civilne 

zaštite“, svečano otvorenje izložbe „Torba Velog Jože puna Istre“, svečanost obilježavanja Dana Obrtničke komore 

Istarske županije, svečana premijera filma Bernardina Modrića „AZ, Branko Pridivkom Fučić“, svečanost 

obilježavanja Svetog Florijana - Dana vatrogasaca u Istarskoj županiji, svečana sjednica Gradskog vijeća Grada 

Umaga, predavanje Snežane Radojičić „Putovanje biciklom po svijetu“, prezentacija EU projekata vodnoga 

gospodarstva na području Istarske županije u organizaciji Hrvatskih voda, svečana sjednica Općinskog  vijeća 

Općine Tinjan, priredba Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin „Dnevnik naših uspjeha“, obilježavanje 

750. godišnjice župne crkve Sv. Nikole  u Pazinu, Redovna skupština Društva Josip Broz Tito Pazin, javna  

prezentacija o radu i aktivnostima Gradonačelnika Renata Krulčića i gradske uprave za razdoblje: svibanj 2015. – 

svibanj 2016., te sudjelovala u aktivnostima povodom Dana Grada Pazina (prijem delegacija Općina Jablanica i  

Gevgelija, svečana sjednica Gradskog vijeća). 

Održala je uvodne i pozdravne govore, te uputila riječi zahvale i čestitke na organizaciji sljedećih 

događanja: otvorenje izložbe „S kampanje na polja znanja“ u organizaciji Etnografskog muzeja Istre i Muzeja Grada 

Pazina, program maskirane povorke dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, Županijski susret „Lidrano 2016.“, 

predstavljanje knjige Novi testament I. i II. dio u državnom arhivu u Pazinu, održavanje prometno-preventivne akcije 

„Sigurno u prometu 2016.“, 16. Susret pjevačkih zborova djece i mladeži „Mali kanat“, redovna godišnja Skupština 

udruge antifašista Pazinštine, promocija preventivno-edukativnog filma „Živim život bez nasilja“ u Gimnaziji i 

strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin, predstavljanje projekta zavičajne nastave „Škole u srcu zavičaja“, susret 

delegacija antifašista iz  provincije Udine i Udruge antifašista Pazina, otvaranje 56. Festivala hrvatskih kazališnih 

amatera u Spomen domu te svečanost povodom zatvaranja istog, predavanje mr.sc. Jakova Jelinčića „Sjećanje 

jednog ravnatelja na Domovinski rat“ u Državnom arhivu u Pazinu, prezentacija knjige Antonia Mirkovića „L`Istria 

nei miei ricordi“ u organizaciji Zajednice Talijana Pazin, predavanje „Istra u Domovinskom ratu 1990-1991. i uloga 

policije, SJP BAK u očuvanju mira“ u Državnom arhivu u Pazinu, boćarski turnir u organizaciji Zajednice Talijana 

Pazin. 

Sudjelovala je u protokolu polaganja vijenaca povodom obilježavanja značajnih događanja. Sudjelovala je 

na sjednicama Gradskog vijeća, sjednicama Gradonačelnikova Kolegija i sjednicama Međustranačkog kolegija  te 

drugim protokolarnim aktivnostima prema programu Gradonačelnika te je u stalnom kontaktu  s građanima koji joj 

se obraćaju osobno, telefonom ili putem e-maila.  

 

2. Veljko Brajković, zamjenik Gradonačelnika, prisustvovao je događanju u organizaciji Državnog 

arhiva u Pazinu: predavanje Ljubinke Toševe Karpowicz: Prilozi o masoneriji u Istri, predstavljanje knjige 

Masonerija, politika i Rijeka 1784.-1944. i otvorenje prigodne izložbe Osječka slobodnozidarska baština; Svečanoj 

sjednici Općine Brtonigla povodom dana općine; otvaranju novouređenog Auto Centra Poreč; 25. godišnjici 

specijalne policije „BAK“ u Valbandonu; svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vodnjana.  

Zamjenik Gradonačelnika aktivno je sudjelovao na sjednicama Gradonačelnikova kolegija i u protokolu 

polaganja vijenaca povodom obilježavanja značajnih događanja.  

 

VI.  GRADSKA  UPRAVA I SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 

 

Djelatnici upravnih tijela su, svaki u okviru svog djelokruga, provodili programe Gradonačelnika, Vijeća i 

upravnog tijela. Rad upravnih tijela prikazan je kroz direktan i/ili indirektan rad Gradonačelnika, pa se u ovom dijelu 

Izvještaja daju naznake o drugim obavljenim poslovima:  

1. Javna nabava provodila se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Pravilnikom o provedbi postupaka 

nabave bagatelne vrijednosti i Planom nabave za 2016. godinu i njegovim  izmjenama. 

U 2016. godini od siječnja do lipnja 2016. godine provedena su 32 postupka nabave bagatelne vrijednosti u 

skladu s člancima 4. i 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti i Planom nabave za 2016. 

godinu i njegovim izmjenama. 

 U izvještajnom razdoblju nije provedena niti jedna javna nabava po Zakonu o javnoj nabavi, ali su praćene 

realizacije ugovora po provedenim postupcima javne nabave iz prethodnih godina i to: realizacija ugovora „Nabava 
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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.)“ i realizacija III. ugovora za predmet nabave „Usluga 

prijevoza učenika OŠ Pazin“. Ujedno je pokrenut postupak za sklapanje drugog ugovora po okvirnom sporazumu za 

postupak javne nabave „Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Pazina i ustanova (Osnovna škola 

Vladimira Nazora Pazin i Pučko otvoreno učilište u Pazinu)“.  

2. Gospodarenje imovinom provodilo se prema pozitivnim propisima uz prethodnu suglasnost Gradskog 

vijeća ili Gradonačelnika. Od važnijih dovršenih i/ili započetih poslova navodimo:  

 - pripremljen je prijedlog Odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa za potrebe gradnje i rekonstrukcije 

nerazvrstane ceste Ciburi – Ježenj, temeljem koje je sklopljen jedan kupoprodajni ugovor i pred Uredom državne 

uprave proveden postupak izvlaštenja zemljišta koje ulazi u trasu ove prometnice, a koje imovinsko pravne odnose 

nije bilo moguće riješiti sporazumom između stranaka, 

 - Agenciji za poljoprivredno zemljište proslijeđeno je više zahtjeva za zakup i sklapanje ugovora o 

privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, te je izdana tražena 

dokumentacija, 

 - vođeni su postupci ucrtavanja izvedenog stanja više nerazvrstanih cesta i njihova upisa u zemljišne knjige, 

 - pred Općinskim sudom u Puli – Pola, Stalna služba u Pazinu sudjelovalo se u više postupaka uređivanja 

međa, 

 - pripremani su prijedlozi Odluka o promjeni statusa javnog dobra, prijedlozi za  uknjižbu prava vlasništva, 

prigovori i žalbe,   

 - proveden je jedan Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina, temeljem kojeg je zaključen 

Ugovor o zamjeni nekretnina, 

 - sačinjen je prijedlog Odluke i Kupoprodajni ugovor u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa u ulici 

Antuna Kalca u Pazinu,  

 - izrađen je prijedlog Odluke i Ugovor o osnivanju prava služnosti na zemljištu za potrebe gradnje 

vodovodnog ogranka Jelenčići, trafostanice Ciburi 3 i prava prolaza preko zemljišta u vlasništvu Grada, 

 - pripremljen je prijedlog Odluke o izmjeni početne cijene zakupa zemljišta u vlasništvu Grada Pazina,  

 - pripremljen je i proveden Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina,  

 - dopunjena je knjiga nekretnina za Grad Pazin s jednom katastarskom česticom, za koju je naknadno 

utvrđeno da je vlasništvo Grada. 

3. Pripremljen je Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“, koja je 

donesena na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 31. ožujka 2016., nakon čega je proveden postupak bagatelne 

nabave i sklopljen Ugovor o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ s tvrtkom Geoprojekt 

d.d. iz Opatije.  

Javna rasprava i javni uvid o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko 

rekreacijske zone Trviž održana je u vremenu od 4. siječnja do 3. veljače 2016. godine. Javno izlaganje održano je 

19. siječnja 2016. godine. 

Pripremljen je prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm - Katun 

Trviški koja je donesena sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 31. ožujka 2016. godine, nakon čega je sklopljen 

trojni Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta odnosno o izradi Urbanističkog plana uređenja 

stambenog predjela Grm- Katun Trviški između Grada Pazina, Mirjane Vratonja i tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba te je 

izrađen prijedloga plana.  

 Izdano je 88 Rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade na području Grada Pazina, 16 

lokacijskih informacija i 28 potvrda o statusu zemljišta.  

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 139 zahtjeva za izdavanje akata o gradnji i drugih akata 

vezanih uz prostorno uređenje i gradnju na području Grada Pazina, a do 30. lipnja 2016. riješen je ukupno 151 

zaprimljeni zahtjev (zahtjevi iz 2016. godine i zahtjevi iz prijašnjih godina), od čega je 75 zahtjeva upravnog 

postupaka i 76 zahtjeva neupravnog postupaka.   

4. U području financija, u pripremi uvođenja riznice Grada Pazina, održan je sastanak s proračunskim 

korisnicima na temu knjiženja, sastavljanja financijskog izvješća PR-RAS te uvođenja riznice Grada Pazina. Također 

je održan i sastanak s predsjednicima mjesnih odbora koji su upoznati sa zakonskim propisima vezanim uz 

financijsko poslovanje mjesnih odbora i kaznenim odredbama u slučaju nepridržavanja istih, s posebnim naglaskom 

na obveze mjesnih odbora koje proizlaze iz zadržavanja postojećih žiro računa (sastavljanje i predaja obrasca PR-

RAS, predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti) te su dane osnovne smjernice za izradu financijskih planova. Održane 

su dvije obuke za rad u programskim aplikacijama Libusofta – Lokalna riznica proračuna, na kojoj su sudjelovali 

predstavnici proračunskih korisnika i Grada Pazina. Izrađeno je Izvješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti i 

analiza učinkovitosti dodijeljenih potpora za 2015. godinu, Izvješće o koncesijama za 2015. godinu, Izvještaj o 

zaduženju/jamstvu/suglasnosti (IZJS), a poduziman je i niz drugih radnji na prikupljanju dokumentacije i izradi 

različitih akata.  

5. U svibnju je započeto detaljno planiranje trećeg kruga projekta Pazi(n) proračun!. Građani su informirani 

putem medija, letaka i predstavnika u MO o mogućnosti prijava malih komunalnih akcija za proračun 2017. godine. 

Prikupljanje i analiza pristiglih prijava započeli su 23. lipnja, dok se javne rasprave planiraju održati u rujnu. 

 6. U vezi s poslovima zaštite i spašavanja Gradonačelnik je Vijeću na razmatranje i donošenje dostavio 

ranije navedene akte. Povodom obilježavanja 1. ožujka - Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u 
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Republici Hrvatskoj Gradonačelnik je primio predstavnike subjekata sustava zaštite i spašavanja. Na temelju 

Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2016. godini, održana je tematska sjednica Stožera zaštite i spašavanja Grada i susjednih općina na temu „Priprema 

ljetne protupožarne sezone u 2016. godini“. 
7. Usvojeno je  Izvješće o provođenju i realizaciji Programa mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih 

bolesti na području Grada Pazina u 2015. godini. 

       Donesen je Program mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Pazina u 2016. 

godini. 

       U siječnju 2016. godine, Grad Pazin i Veterinarska ambulanta Pula d.o.o. sklopili  su Ugovor o obavljanju 

veterinarsko higijeničarskih poslova na području Grada Pazina za 2016. godinu  i  Ugovor o povjeravanju poslova 

neškodljivog sabiranja nusproizvoda životinjskog podrijetla na području Grada Pazina za 2016. godinu. 

      U veljači 2016. godine, Grad Pazin i Eko servis „MATIĆ“ sklopili su Ugovor o provedbi mjera obvezatne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.  

      Redovito se provode sve mjere u skladu s Programom mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na 

području Grada Pazina u 2016. godini. 

U svibnju 2016. godine na oglasnim pločama u mjesnim odborima i na web stranici Grada Pazina objavljena 

je Obavijest o obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Grada Pazina. 

8. Obilne kiše i tuča u razdoblju od 12. do 14. lipnja 2016. bile su povod prijavama građana o nanesenoj 

šteti te je nakon izvršenih očevida i procjene Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Gradu 

Pazinu utvrđeno je da su nastale velike štete na cijelom području Grada Pazina a posebno na području naselja Beram, 

Podberam, Katun Trviški, Trviž, Grdoselo, Lovrin, Lindar, Heki, Hrestenica, Rijavac, Škropeti, St.Pataj i Ježenj.  

Povjerenstvo je procijenilo  štetu na iznos od 10.000.000,00 kn, te je Župan Istarske županije 21. lipnja 2016. godine, 

Zaključkom KLASA:920-11/16-01/05, URBROJ:2163/1-02/1-15-1, proglasio elementarnu nepogodu za područje 

Grada Pazina uzrokovanu tučom i poplavom. Popis šteta započeo je  4. srpnja 2016. i trajao do 15. srpnja 2016. 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava šteta Povjerenstvo je pristupilo izradi obračuna šteta na obrascima EN-1 

(šteta na građevinama iznosile su ukupno 3.934.000,78 kuna), EN-2 (štete na opremi iznosile su ukupno 

6.841.530,28 kuna), EN-3 (štete na zemljištu iznosile su 689.409,01 kuna), EN-6 (štete u stočarstvu iznosile su 

176.000,00 kuna), EN-7 (štete na obrtnim sredstvima iznosile su 3.593.197,22 kune), EN-7 (štete na ostalim obrtnim 

sredstvima iznosile su 578.265,57 kuna), te EN-8 (štete na ostalim dobrima i troškovima iznosile su 9.400,00 kuna). 

Štetu su prijavile 124  osobe, od toga 119 fizičkih osoba s ukupno prijavljenom štetom u iznosu od 4.819.656,23 

kuna te 5 pravnih osoba s ukupno prijavljenom štetom u iznosu od 11.002.146,63 kuna. Ukupne štete na području 

Grada Pazina iznose 15.821.802,86 kuna. Sve procijenjene štete unijete su putem aplikacije Apis u Registar šteta 

Republike Hrvatske čime su postale dostupne Državnom povjerenstvu za procjenu šteta pri Ministarstvu financija 

Republike Hrvatske.  

9. Održana su dva sastanka „proširenog“ Radnog tima za uređenje Pazinčice, radi izrade Plana očuvanja i 

valorizacije sliva Pazinčice. U ožujku 2016. godine, Grad Pazin i Općina Cerovlje zaključili su sporazum o 

sufinanciranju izrade projektnog zadatka za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice (50% Grad 

Pazin i 50% Općina Cerovlje). U ožujku 2016. godine, Grad Pazin i tvrtka BIECO d.o.o. Rijeka, sklopili su Ugovor o 

izradi Projektnog zadatka za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice (ugovorena vrijednost 

izrade projektnog zadatka je 34.437,50 kn s PDV-om). Dana 15. lipnja 2016. godine u Spomen domu u Pazinu, 

održana je javna prezentacija Projektnog zadatka za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice koji 

je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. srpnja 2016.  

10. Primjenom Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

kojim je propisana obveze ocjenjivanja djelatnika svake godine za prethodnu kalendarsku godinu i Pravilnika o 

ocjenjivanju službenika i namještenika u tijelima gradske upravne kojim su utvrđeni kriteriji, te način provođenja 

ocjenjivanja, pročelnici upravnih tijela proveli su tijekom ožujka postupak ocjenjivanja službenika i namještenika i 

donijeli rješenja. Pročelnike je ocijenio Gradonačelnik. 

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, uz suglasnost i na teret HZZ-a, primljeno je šest 

osoba. Provedena su tri postupka za prijem u službu, temeljem kojih su donesena rješenja o prijmu i rasporedu na 

radno mjesto, od čega su dvije osobe zaposlene na određeno vrijeme, do povratka duže odsutnih službenica s 

bolovanja odnosno roditeljskog dopusta, dok je jedna osoba zaposlena na neodređeno vrijeme u Uredu Grada. Za 

dvoje službenika koji su mijenjali duže odsutne službenice, po njihovu zahtjevu, donesena su rješenja o prestanku 

radnog odnosa. 

 11. Organizirane su sljedeće gradske manifestacije i svečanosti: 

Održani su 11. Dani meda, a Grad je bio suorganizator programa u školsko – gradskoj sportskoj dvorani. 

Grad Pazin sudjelovao je u radu izvršnog odbora manifestacije te organizaciji protokolarnog dijela programa. 

 Šestu godinu uzastopce, u suradnji sa udrugom Indians MC Croatia, organizirana je te financijski i logistički 

potpomognuta, tradicionalno dobro posjećena, proslava praznika rada u prostoru bivše vojarne. Na manifestaciji je 

nastupio Replay band, a podijeljeno je 500 porcija graha.   

Povodom obilježavanje Dana Grada Pazina u suradnji s udrugama, institucijama i sportskim klubovima 

organiziran je bogati program koji se odvijao od 18. svibnja do 11. lipnja, a uključivao je 34 različita programa - 

programe za djecu, kulturne i zabavne programe te sportske susrete. U suradnji s Gradom Zagrebom i Ministarstvom 

kulture organiziran je koncert Zagrebačke filharmonije 2. lipnja, a u sklopu obilježavanja dana grada organizirani su i 
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koncerti skupina The night express i TTRT banda 3. lipnja, kao i nastup opernih arija i uvertira Muzičke akademije u 

Puli, koji je održan 10. lipnja. Uz kulturno zabavni program za građanstvo organizirane su i protokolarne aktivnosti 

obilježavanja Dana Grada Pazina. Radi informiranja građana izrađen je letak Pazin na dlanu s opisom svih programa 

iz svibnja/lipnja, te plakat s programom Dana Grada.  

Radilo se na realizaciji programa radnog naziva Drukčije ljeto s namjerom da se već ustaljene postojeće 

manifestacije koje se odvijaju u Pazinu, uglavnom u Pazinskom Kaštelu, objedine pod zajedničkim nazivom, 

vizualnim identitetom i marketinškim pristupom te da ih se dodatno programski obogati i ojača. Prikupljeni su 

podaci o svim manifestacijama koji će biti dio programa Drukčijeg ljeta, osmišljen je inicijalni vizualni identitet, a 

program je predstavljen i najavljen u turističkom prilogu Horizont koji je u svibnju izdan u sklopu cjelokupne 

naklade Novog lista i Glasa Istre.  

Grad Pazin dao je potporu inicijativi obrta Sweet home shows, koji je, u suradnji s lokalnim udrugama i 

institucijama, realizirao prvi Pazin Retro festival, održan u siječnju 2016. godine. Festival je okupio veliki broj 

sudionika u različitim programima inspiriranim prošlim vremenima i poviješću Pazina i privukao veliki broj 

posjetitelja. 

12. Pročelnici upravnih tijela sudjelovali su u radu Gradonačelnikova kolegija, Vijeća i sjednica radnih 

tijela, te Međustranačkog kolegija gdje su iznosili prijedloge općih akata i mišljenja iz rada upravnih tijela kojima 

rukovode. Briga o kvaliteti i efikasnosti rada, o unapređivanju rada gradske uprave, te o drugim pitanjima bitnim za 

ažurno postupanje po zahtjevima stranaka bila je svakodnevna. Brinulo se o uvjetima rada, o poštivanju radnih 

obveza i stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika. Posebno se vodila briga o štednji i racionalizaciji. 

13. Služba za unutarnju reviziju je početkom 2016. godine Ministarstvu financija dostavila ažurirani 

Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2016. do 2018. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. 

godinu.  

Kod ispunjavanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu, Služba je izradila Mišljenje unutarnjih 

revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u 2015. godini. U skladu s 

Godišnjim planom, provodile su se aktivnosti na revidiranju poslovnih procesa upravljanja gradskim poslovnim 

prostorima i održavanja nerazvrstanih cesta.  

Služba je surađivala s Državnim uredom za reviziju tijekom obavljanja Revizije financijskih izvještaja i 

poslovanja Grada Pazina za 2015. godinu, te u suradnji s upravnim odjelima pripremala cjelokupnu potrebnu 

dokumentaciju, izvješća, evidencije i druge informacije potrebne za obavljanje revizije. Služba je u izvještajnom 

razdoblju surađivala s upravnim tijelima Grada u izradi općih akata, poslovima proračunskog računovodstva, 

poslovima civilne zaštite,  te drugim poslovima.  

            Voditelj Službe prisustvovao je na radionicama za unutarnje revizore koje organizira Središnja 

harmonizacijska jedinica Ministarstva financija, te na drugim seminarima i radionicama iz područja fiskalne 

odgovornosti, razvoja unutarnjih kontrola i proračunskog računovodstva. 
 

VII. PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE 

 

Predstavnik talijanske nacionalne manjine u Gradu Pazinu prisustvovao je dvjema sjednicama gradskog 

vijeća i sudjelovao u sastanku gradonačelnika s Generalnim konzulom Talijanske Republike u Republici 

Hrvatskoj, Paolom Palminterijem, na kojem su se razmatrala pitanja od važnosti za talijansku nacionalnu manjinu na 

području Grada Pazina. 

 

VIII. MJESNA SAMOUPRAVA 

 

U projektu Pazi(n) proračun! tijekom 2015. sudjelovalo je 10 od 12 mjesnih odbora, a od dogovorenih 20  

malih komunalnih akcija u prvoj polovici 2016. godine u cijelosti je dovršeno 16 akcija, dok se dovršetak preostalih 

očekuje u narednim mjesecima. 

Prisustvovalo se sjednicama vijeća mjesnih odbora te su održavani sastanci s predstavnicima vijeća mjesnih 

odbora u cilju pribavljanja informacija o potrebama pojedinih mjesnih odbora kao i radi  prezentiranja projekata koji 

se provode na njihovom području. Mjesni odbori su tom prilikom potaknuti na prijavljivanje malih komunalnih 

akcija u sklopu provedbe novog ciklusa projekta Pazi(n) proračun! Na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web 

stranici Grada objavljivane su obavijest od interesa za građane. 

U izvještajnom razdoblju sufinancirani su programi i manifestacije mjesnih odbora Beram (Sv. Marija na 

Škriljinah, maškare Ruhci), Heki (1. svibanj), Kašćerga (1. svibanj), Kršikla (blagdan Sv. križa i maškare) i Stari 

Pazin (maškare Fakini). 

 

IX. JAVNOST RADA 

 

Rad Gradonačelnika i gradske uprave javan je i transparentan. O aktivnostima gradske uprave, 

Gradonačelnika i radu Vijeća građani su informirani putem medija, mjesečnih tiskovnih konferencija, službenog 

portala Grada, intervjua i oglasnih ploča, objavom akata u službenom glasilu i javnom prezentacijom o godišnjem 

radu gradskih tijela koja je u svibnju održana četvrtu godinu zaredom, a sve u cilju pravodobnog obavješćivanja i 

uključivanja građana u procese donošenja odluka. Građani su tako na neposredan način  informirani o radu gradskih 
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tijela, problemima i ciljevima u daljnjem razvoju Grada, odnosno podizanju kvalitete života u svim područjima, u 

granicama proračunskih mogućnosti.   

Po donošenju proračuna izrađena je brošura Proračun u malom za 2016. godinu, i uz objavu na internet 

stranici Grada, distribuirana na kućne adrese građana. Izrađeni su i distribuirani leci koji se odnose na Program mjera 

poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2016. godinu kao i leci koji se odnose na provedbu projekta Pazi(n) 

proračun! u 2016. godini, a o provedbi ovih aktivnosti građani su obaviješteni i putem lokalnih medija.  

Informacije koje posjeduje, nadzire ili njima raspolaže Grad Pazin dostupne su zainteresiranim korisnicima 

kako po pojedinačnim zahtjevima ovlaštenika, tako i ažurnim objavljivanjem informacija o radu tijela s javnim 

ovlastima u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ili putem savjetovanja za zainteresiranom 

javnošću. Prijenosa sjednica Vijeća odvija se putem web stranica Grada.  

U izvještajnom razdoblju zaprimljena su četiri zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Svi 

zahtjevi riješeni su u zakonskom roku i svi su usvojeni. Izvješće o provedbi prava na pristup informacijama u 2015. 

godini dostavljeno je Povjerenici za informiranje Republike Hrvatske i objavljeno na mrežnim stranicama Grada 

Pazina - www.pazin.hr. 
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