


 

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 srpanj – prosinac 2015. godine 

 

 

I.  UVODNO 
 

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

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

raspravilo je Gradsko vijeće Grada Pazina u listopadu 2015. 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: Izvješće o  radu udruga za 2014. godinu; 

Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2014. godinu sa izvještajima: a) o upravljanju 

organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2014. godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta u 

gradu Pazinu za 2014. godinu; Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2014. godinu, 

Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2014. godinu; Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i 

agroturizma Istre“ za 2014. godinu; Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Pazina; Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene 

„Ciburi II“; Prijedlog I. i II. izmjena Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu; Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu; Prijedlog I. i II. izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina 

za 2015. godinu: a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe; b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, 

d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije; Prijedlog I. i II. izmjena Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini; Prijedlog I. i II. izmjena Programa 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini; Prijedlog I. i II. izmjena 

Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu; Prijedlog Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Ježenj; Izvješće o realizaciji 

godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2014/2015.; Izvještaj o 

radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2014./2015.; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada 

Pazina za siječanj – lipanj 2015. godine; Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra (zemljište označeno kao 

k. č. broj 6686/23 (dio k. č. br. 7270/2 N.I.) upisano u zk. uložak J.D. za K.O. Lindar); Prijedlog Proračuna Grada 

Pazina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina 

za 2016. godinu; Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu: a) u području odgoja i 

obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno - zdravstvenih potreba i d) u području sporta; Prijedlog Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini; Prijedlog Programa održavanja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini; Prijedlog Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata 

Grada Pazina; Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu; 

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin i Plana zaštite od požara Grada Pazina; 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste 

grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2016. godini; Izvještaj o stanju gospodarstva na 

području Grada Pazina u 2014. godini. 

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

Programu rada Vijeća za 2015. godinu, i to: Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji u realizaciji projekta 

„Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj“; Zaključak o prihvaćanju Pisma 

namjere za sudjelovanje u svim aktivnostima realizacije projekta „Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodoopskrbnog 

područja Istra“; Odluku o donošenju II. (drugih) Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“; Plan mreže 

dječjih vrtića; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu  naplaćivanja usluga 

Dječjeg vrtića „Olga ban“ Pazin; Odluku o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina; Odluku 

o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu; Odluku o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i 

Opštine Gevgelija (Republika Makedonija); Odluku o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentu i osnovici za 
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obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina; Zaključak o utvrđivanju prijedloga člana Vijeća za komunalnu 

prevenciju Grada Pazina; Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Pazina za 2016. godinu; Odluku o 

kandidiranju projekata na natječaj mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine; Odluku o osnivanju trgovačkog društva 

„Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o.; 

Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti; Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada 

Pazina; Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju; Odluke 

o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin i Odluku o osnivanju i 

imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin; Odluku o 

određivanju imena boćarskoj dvorani i boćalištu na otvorenom na Trgu pod lipom u Pazinu; Zaključak o davanju 

prethodne suglasnosti na Izmjene (treće) Statuta Muzeja Grada Pazina; Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 

Statutarnu odluku o stavljanju izvan snage Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; Zaključak o davanju 

prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu; 

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina; Odluku i izmjenama i 

dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina; Odluku o izmjenama i dopunama  Odluke osnivanju trgovačkog 

društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. i utvrđivanju Društvenog ugovora „Razvojna agencija Srce Istre“ 

d.o.o.; Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina i Odluku o 

osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada 

Pazina, Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina; 

 Prema Programu rada Gradskog vijeća za 2015. godinu Gradskom vijeću nije dostavljena: 1) Odluka o 

donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Trviž; Odluka o donošenju Urbanističkog 

plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Heki; Odluka o donošenju Urbanističkog 

plana uređenja radne zone Ciburi – Heki; Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog 

centra Lindar – u tijeku je priprema potrebne dokumentacije za donošenje navedenih odluka te se po provedbi 

propisanih postupaka donošenje navedenih planova očekuje tijekom 2016. godine. 2) Odluka o načinu i uvjetima 

dodjele na korištenje prostora mjesnim odborima – u tijeku je postupak utvrđivanja stvarnog stanja objekata 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 tijekom 2016. godine. 3) Plan poslovanja «Usluga» d.o.o. za 2015. godinu, Plan 

poslovanja «Pazin sport» d.o.o. za 2015. 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) Godišnji Plan i program Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za pedagošku 2015/16. godinu, 

Godišnji Program i plan rada Osnovne škole V. Nazora za  školsku 2015/16. godinu, Program rada i Financijski plan 

Pučkog otvorenog učilišta za 2016. godinu, Programa rada i Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2016. 

godinu, Program rada i Financijski plan Muzeja Grada Pazina za 2016. godinu – zbog nove metodologije izrade 

proračuna godišnji planovi, programi rada i financijski planovi navedenih ustanova kojima je osnivač Grad Pazin 

uvršteni su u sam prijedlog proračuna, odnosno njegovo obrazloženje, čime prestaje potreba za njihovim posebnim 

usvajanjem. 5) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu – nije se ukazala nužnost mijenjanja 

iste. 6) Izvještaj o izvršenju Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina u 2014. 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. godinu. 7) 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Grada Pazina, Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada - nisu 

donijeti odgovarajući podzakonski propisi po kojima bi se donijele odluke.  

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

odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; odluke o kupnji zemljišta; zaključke o  zakupu poslovnih 

prostora u vlasništvu Grada Pazina; Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih 

sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva; Zaključak o osnivanju Koordinacijskog odbora za provedbu 

Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine; Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne 

vatrogasne postrojbe Pazin; Zaključak o osnivanju Radnog tima za pripremu i provedbu projekta „Dogradnja 

Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin“; Rješenje o imenovanju članova Vijeća za komunalnu prevenciju Grada 

Pazina; Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Pazina u Skupštinu Područne vatrogasne zajednice Pazin; 

Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Pazina; Zaključak o 

osnivanju Radnog tima za pripremu i provedbu projekta „Dogradnja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin - 
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Područna škola u Trvižu“; Rješenje o imenovanju predsjednice i članica Komisije za stipendiranje; Zaključak o 

davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika i zamjenika zapovjednika Područne vatrogasne zajednice Pazin. 

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 tri sjednice Koordinacije Gradonačelnika i načelnika Općina 

Pazinštine raspravljalo se o temama: Prijedlog Sporazuma o izmjenama Sporazuma o financiranju djelatnosti Dječjeg 

vrtića „Olga Ban“ Pazin; Prijedlog jedinstvenih cijena Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; Sporazum o sufinanciranju 

dijela troškova za izgradnju pristupne ceste odlagalištu otpada „Jelenčići V“ u Pazinu koje FZOEU ne sufinancira; 

Izvješće o radu Dječjeg odmarališta „Špadići“ za 2015. godinu; Osnivanje Razvojne agencije SRCE ISTRE d.o.o.; 

Izmjene u odluci o osnivanju Razvojne agencije SRCE ISTRE d.o.o. uslijed odustanka jednog od osnivača; Prijedlog 

sklapanja Ugovora o poslovnoj suradnji s trgovačkim društvom Usluga odvodnja d.o.o.; Kolektivno pregovaranje. 

Gradonačelnik je prisustvovao jednoj koordinaciji župana Istarske Županije s gradonačelnicima. 

Gradonačelnik je sudjelovao: na godišnjim Skupštinama trgovačkih društava (Istarske autoceste d.o.o., CIK 

Dr. Božo Milanović d.o.o., IVS d.o.o., Pazin sport d.o.o., Usluga odvodnja d.o.o., Usluga d.o.o., Pazin d.o.o. itd.); u 

radu predsjedništva Udruge gradova u Ogulinu; Savjetovanju s temom „Iskustva prekograničnog sudjelovanja 

između Hrvatske i Slovenije na novo razdoblje“ u Pivki; svečanosti – 10. godišnjice osnutka Ureda Istarske županije 

u Briselu; prijemu povodom Dana neovisnosti Republike Makedonije; na nizu stručnih skupova i predavanja, raznim 

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

Od protokolarnih aktivnosti izdvajamo: posjet predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, 

tradicionalne božićno-novogodišnje prijeme predstavnika crkve, novinara, učenika i studenata stipendista, 

gospodarstvenika i suradnika, posjet Dječjem vrtiću i Dnevnom boravku za starije osobe uoči Međunarodnog dana 

starijih osoba i Božićnih blagdana, prijem Katarine Zornada, maturantice Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile 

Pazin – najbolje hrvatske prevoditeljice na natjecanju “Juvenes Translatores”, obilježavanje blagdana tijekom godine 

polaganjem vijenaca, te sudjelovanje u obilježavanjima značajnih obljetnica. 

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

aktualnim temama te je odgovarano na novinarska pitanja. Gradonačelnik je sudjelovao u TV i radio emisijama i 

primao na razgovor predstavnike gospodarskih i drugih organizacija, te građane.  

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

područja županije, predstavnicima ministarstava i drugih državnih tijela, te s pazinskim gospodarstvenicima, 

ustanovama, mjesnim odborima, udrugama i drugim tijelima. 

Nastavljena je suradnja s općinama i gradovima izvan Republike Hrvatske. U skladu s odlukom Gradskog 

vijeća sa sjednice održane 30.07.2015., Gradonačelnik je  14.09.2015. s Gradonačelnik Općine Gevgelija 

(Makedonija) potpisao Povelju o bratimljenju gradova. 

Bratimljenje je dio projekta susreta građana pod nazivom „Connect – Exchange – Act/Spajanje – Razmjena 

– Djelovanje“ financiranog iz Programa EU „Europa za građane“, putem mjere „Bratimljenje gradova“. Iz fonda 

Europa za građane za organizaciju ovog susreta Gradu Pazinu odobreno je 7.500 eura bespovratnih sredstava. U 

sklopu provedbe projekta 45 građana iz Gevgelije boravilo je tjedan dana u Pazinu tijekom rujna. Po završetku 

susreta pripremljeno je izvješće nadležnom tijelu Europske komisije o realizaciji svih aktivnosti.  

Delegacija Grada Pazina u sastavu Boris Demark, Mirjana Galant, Daniel Maurović, posjetila je Općinu 

Gevgelija povodom obilježavanja Dana općine 7.11.2015. 

Gradonačelnik se aktivno uključio u provedbi programa i osiguravanju sredstava za provedbu programa 

iniciranih na razne natječaje. Organizirano je više sastanaka i obavljeno niz kontakata sa saborskim zastupnicima, 

dužnosnicima ministarstava, čelnicima agencija i fondova, Županom, čelnicima županijskih tijela i gospodarskim 

subjektima. 

 

2. O gospodarstvu i poduzetništvu 

Grad Pazin nastavio je u drugoj polovici 2015. godine provoditi Program mjera za poticanje poduzetništva, 

a po zahtjevima korisnika u izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 115.095,28 kn bespovratnih potpora i to: Mjera 1. 

Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima 21.859,45 kn; Mjera 5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i 

majstorskih ispita  1.000,00 kn, Mjera 7. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri 

ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada 29.052,46 kn, Sufinanciranje izobrazbe za sigurno korištenje pesticida 

46.700,00 kn, Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite 16.483,37 kn.  

Održana je sjednica Koordinacijskog odbora za provedbu Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. 

godine te je objavljen Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja/projekata za provedbu Strategije. Napravljena je 

Baza projekata te su, osim prioritetnih projekata koji su kao takvi identificirani u tijeku same izrade Strategije i kojih 

ima petnaest, u bazu projekata upisana još četiri projekta prijavljena po Javnom pozivu.  
Krajem 2015., zajedno sa sedam općina s područja bivše Općine Pazin osnovana je Razvojna agencija „Srce 

Istre“. Glavne zadaće Razvojne agencije su koordinacija svih aktivnosti vezanih za razvoj Grada Pazina i susjednih 
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općina, sudjelovanje u provedbi strategije i sudjelovanje u izradi i provedbi ostalih strategija, identifikacija razvojnih 

prilika, projekata i programa, pomoć pri razvijanju mreže projekta spremih za financiranje u okviru državnih ili 

međunarodnih programa pomoći, pomoć jedinicama lokalne samouprave, osnivačima u pripremi projekta, 

privlačenje investicija, izgrađivanje institucionalnih kapaciteta, organizacija i upravljanje poslovnim inkubatorom, 

istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja, organizacija edukacija, izrada studija izvedivosti, poslovnih planova i 

sl. Poslovi agencije u ovom se periodu obavljaju unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun. 

 

3. O održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

3.1. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u najvećim dijelu, obavljala je „Usluga“ d.o.o. 

Pazin prema godišnjem Programu. Javne površine su redovito čišćene (strojno i ručno). Na zahtjev stranaka i prema 

zaključcima Komisije za hortikulturu i uređenje javnih površina u Gradu Pazinu izvršeno je nekoliko intervencija na 

zelenim površinama, a na zahtjeve koji prema mišljenju Komisije nisu opravdani odaslana su objašnjenja strankama. 

Izvršeno je redovno zaštitno tretiranje ukrasnog bilja i urbanog drveća u Gradu Pazinu. 

 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda s pojačanim dodatnim mjerama čišćenja i zaštite, te 

održavanje groblja (posipavanje stazica, košnja, odvoz lišća, čišćenje oborinskih kanala i rešetki) provodilo se prema 

godišnjem Programu. Prema potrebama naručivani su manje složeni radovi zatvaranja i preusmjeravanja prometa, 

čišćenja, osiguranja električne energije, radovi košnje i sl. 

3.2. Nerazvrstane ceste na području Grada Pazina preuzete temeljem Zakona o cestama („Narodne novine“ 

br. 84/11) održavane su prema usvojenom Operativnom programu redovnog i pojačanog održavanja preuzetih javnih 

cesta u nerazvrstane ceste. Održavanje su vršila dva izvoditelja radova - trgovačka društva „Istarske ceste“ d.o.o. 

Pula (23,68 km, na temelju četverogodišnjeg Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina) i „Usluga“ d.o.o. Pazin (59,95 km na temelju Ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta trgovačkom društvu u su/vlasništvu  Grada Pazina 

za 2015. godinu).  

Operativno tekuće i pojačano održavanje preuzetih javnih cesta u nerazvrstane ceste odvijalo se u skladu s 

potvrđenim kvartalnim operativnim planovima odnosno odredbama iz Ugovora o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta koje je Grad Pazin sklopio s trgovačkim društvima. 

 Program zimskog održavanja preuzetih javnih cesta u nerazvrstane ceste vršila su trgovačka društva 

„Istarske ceste“ d.o.o. Pula i „Usluga“ d.o.o. Pazin, svaka u svom preuzetom dijelu, odnosno nadležnostima, te u 

cijelosti prema prethodno potvrđenim Izvedbenim programima zimskih službi održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Grada Pazina za zimsko razdoblje od 15.11.2015. do 31.12.2015. godine. Rad zimskih službi provodio se 

promptno i kontinuirano, zaključno do 31.12.2015. godine. Izvedbeni programi zimskih službi pri trgovačkim 

društvima odvijali su se kontinuirano u obliku stalnih dežurstva, praćenja vremenskih prognoza, dnevnih i noćnih 

obilazaka stanja prometnica, obavljanjem operativnih intervencija u obliku preventivnog posipavanja, a sve u skladu 

s stupnjevima operativne pripravnosti rada zimske službe. Tijekom promatranog izvještajnog zimskog razdoblja nije 

bilo snježnih padalina. Operativni program rada zimske službe proveden je u cijelosti, s tim da nije bilo povećanja 

angažmana ljudstva, strojeva i utrošenog materijala (natrijev klorid, soli i biranog kamenog drobljenca „sipine“) u 

odnosu na planirano. Operativnu kontrolu, ovjeru izvedenih količina kao i evidenciju rada zimske službe tijekom 

promatranog zimskog perioda vršila je služba nadležnog gradskog odjela. Evidencija izvedenih radova pružanja 

usluge zimske službe vođena je zasebno po pojedinom izvoditelju putem Građevinskih dnevnika i Građevinske 

knjige obavljenih radova. 

U sklopu Programa pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta asfaltirana je dionica nerazvrstane ceste NC 

0705 od vodospreme „Pazinka“ do naselja Gortanov brijeg, ukupne dužine 620 metara, širine 4,0 metara. Radove je 

izvela tvrtka Cesta d.o.o. Pula, izabrana u postupku bagatelne nabave, a cijena radova prema sklopljenom Ugovoru 

iznosila je 509.624,00 kn (s PDV-om). Radove je, uz Grad Pazin sufinancirala Istarska županija  po prihvaćenoj 

prijavi Grada Pazina za sufinanciranje programa/projekta ravnomjernog razvoja s 250.000,0 kn, te Vodoopskrbni 

sustav Istre - vodovod Butoniga s iznosom od 150.00,00 kn.  

Program redovnog i tekućeg održavanja preuzetih javnih cesta obavljala su trgovačka društva kontinuirano,  

prema preuzetim ugovornim obvezama, bez prekoračenja ugovorenih godišnjih izdataka. U sklopu programa 

redovnog i tekućeg održavanja obavljali su se svi ugovoreni poslovi kao što je sanacija nastalih oštećenja po 

asfaltnim i makadamskim kolnicima, redovna obnova i dopuna vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, 

redovna sječe raslinja unutar slobodnog profila prometnica, redovne sezonske košnje raslinja u pojasu cesta, strojno 

ručna čišćenja i pometanja javno prometnih površina, uklanjanje odrona na pokosima prometnica, čišćenja i sanacija 

sustava oborinskih odvodnja u predjelu prometnica, čišćenje i uređenje bankina te ostali nespomenuti poslovi. Pored 

navedenog obavljala se redovna ophodnja od strane nadležne Ophodarske službe pružatelja usluga. 

3.3. Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta u izvještajnom periodu obavila je komunalna tvrtka „Usluga“ 

d.o.o. Pazin temeljem godišnjeg Ugovora kojeg je Grad Pazin zaključio početkom 2015. Operativna realizacija 

programa održavanja ostalih nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina  ukupne dužine 134,24 km odvijala se u 

obliku redovnog održavanja asfaltnih i makadamskih kolnih konstrukcija (37,21 km), na kojima su vršena redovna 

posipavanja kamenog drobljenca, čišćenja odvodnih kanala i odrona te sanacija oštećenja asfaltnog zastora krpanjem 

udarnih rupa. U sklopu programa redovnog održavanja obavljali su se poslovi strojne i ručne košnje raslinja kao i 

sječa stabala u pojasu cesta,  strojno - ručna čišćenja prometnih površina, čišćenja sustava oborinske odvodnje, 
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čišćenja i uređenja bankina, čišćenja i uklanjanja odrona iz klizišta terena, popravka - dopune dotrajale vertikalne 

prometne signalizacije i dr. 

 U izvještajnom razdoblju rad zimske službe odvijao se sukladno odredbama iz Izvedbenog programa rada 

zimske službe za 2015. - 2016. godinu. Realizacija Programa rada zimske službe po ostalim nerazvrstanim cestama 

na području Grada Pazina vršena je u kontinuitetu završno do 31. prosinca 2015. godine. Organizacija kao i 

operativno djelovanje rada zimske službe odvijalo se u koordinaciji s nadležnim službama Grada Pazina, ŽUC- 

Istarske županije Pazin, HUC Pula, MUP - PP Pazin te tvrtkom „Istarske ceste“ d.o.o. Pula. 

 Za vremenskih prilika kad su se temperature kretale oko ili ispod „0“, organizirana su redovna dežurstva uz 

preventivna posipavanja kritičnih javno – prometnih površina i nerazvrstanih prometnica. Tijekom izvještajnog 

razdoblja nije bilo snježnih padalina. Kontrolu nad provedbom preventive i intervencijama rada zimske službe 

obavljao je Odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo putem ovjere količina u građevinskom 

dnevniku i građevinskoj knjizi obavljenih radova kojeg je vodila odgovorna osoba izvoditelja radova. 

Ostali poslovi odjela obavljali su se u vidu redovnih terenskih izvida i kontrola stanja prometnica te 

administrativnih poslova na izdavanju akata u skladu s odredbama gradske Odluke o nerazvrstanim cestama 

„Službene novine Grada Pazina“ (br.13/08 i 17/15) za zahvate i radnje koji su se izvodili u koridorima prometnica 

(rješenja, suglasnosti, odobrenja, posebni uvjeti i dr.). Pored navedenog pripremala se tehnička i ostala 

dokumentacija za potrebe tekućeg i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta. 

3.4. Održavanje sustava javne rasvjete obavljala je tvrtka „Vilstroj“ d.o.o. Buzet u skladu s Ugovorom o 

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na 

području Grada Pazina. 

Zbog dotrajalosti postojećeg sustava javne rasvjete bilo je povećanih izdataka radi zamjene dotrajalih i 

neispravnih elemenata javne rasvjete (zamjena kompleta starih, dotrajalih i oštećenih svjetiljki, dotrajalih drvenih 

nosivih rasvjetnih stupova, zamjena oštećenih podzemnih kablova, rekonstrukcija dotrajalih uklopno - mjernih 

mjesta i sl.). Podaci o materijalnim izdacima evidentirani su putem Građevinskog dnevnika i Građevinske knjige 

obavljenih radova. Izvoditelj radova je uredno vodio tehničku i ostalu dokumentaciju po mjestu intervencije, dok  je 

redovnu kontrolu i ovjeru provodio nadležni upravni odjel. 

Tijekom izvještajnog razdoblja, nadležna upravni odjel vodio je evidenciju dojave kvarova, izdavao radne 

naloge za otklanjanje izvanrednih kvarova, provodio operativnu kontrolu izvedenih intervencija, uključujući i 

kontrolu utroška ugrađenog potrošnog elektromontažnog materijala po mjestu utroška. Kontrola i ovjera 

ispostavljenih privremenih i obračunskih situacija bila je redovita. Za obavljene radove tijekom 2015. godine 

nadležni upravni odjel sastavio je Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu na osnovu kojeg je sklopljen IV 

Aneks osnovnom ugovoru za više utrošenog elektromontažnog materijala u 2015. godini. Pored navedenog redovito 

je kontrolirana potrošnja električne energije javne rasvjete po pojedinom obračunskom mjernom mjestu. 

3.5. Prigodno ukrašavanje naselja – u skladu s preuzetom ugovornom obvezom iz Ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti, održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazin 

te poslove prigodnog ukrašavanja uoči Božićno – Novogodišnjih blagdana obavila je tvrtka „ Vilstroj“ d.o.o. Buzet. 

Izvoditelj radova je ugovorene poslove izveo pravovremeno, bez primjedbi te u skladu s opisom stavaka iz 

ugovorenog troškovnika. 

 

4. O gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

4.1. U području uređenja javnih površina ističemo da je srpnju 2015. godine predan zahtjev za izdavanje 

Građevinske dozvole za gradnju pristupne ceste u ulici Antuna Kalca u Pazinu te da je u svrhu prijave projekta na 

program Ruralnog razvoja, u studenom 2015. godine predan zahtjev za izdavanje Građevinske dozvole za 

rekonstrukciju i uređenje Parka istarskih velikana. Izdavanje navedenih građevinskih dozvola očekuje se početkom 

2016. godine. 

4.2. Na području izgradnje – asfaltiranja nerazvrstanih cesta provedene su sljedeće aktivnosti - u svrhu 

prijave projekta na program Ruralnog razvoj, 3. prosinca 2015. godine predan je zahtjev za izdavanje građevinske 

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

naselja Vela Traba. Proveden je upis u zemljišnim knjigama za nerazvrstanu cestu za naselje Klemenići (NC0808) u 

vlasništvu Grada Pazina. Za potrebe ucrtavanja izvedenog stanja i upisa ceste u zemljišne knjige, izrađen je 

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste oznake NC501110 (Zabrežani-Katun Lindarski-Jašići) 

temeljem Zakona o cestama. Za potrebe izgradnje cestovnog raskrižja u predjelu radne zone Podberam, dostavljen je 

u „Hrvatske ceste“ d.d. Zagreb zahtjev za uvrštenje u plan izgradnje cestovnog raskrižja prema odredbama iz 

izvedbene projektne dokumentacije  pod nazivom “Raskrižje cesta D-48 i ceste 3 u predjelu radne zone Podberam“, 

izrađene po „Rijeka projekt“ d.o.o. Rijeka. 

4.3. U skladu s godišnjim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 

2015. godini dovršena je izgradnja infrastrukture javne rasvjete: u predjelu NC 507800 paralelna izgradnja podzemne 

infrastrukture javne rasvjete uz gradnju vodovodnog ogranka „Slavčići“, ukupne dužine 410 metara; u predjelu 

pješačke šetnice koja povezuje ul. 43. Istarske divizije i ul. Dršćevka  izgradnja (podzemne) javne rasvjete u LED 

izvedbi na tri rasvjetna stupa (v=4,20m); u naselju Drndići proširenje javne rasvjete s četiri dodatna rasvjetna tijela 

pojedinačne snage 70 W (VtNa), montirana na pocinčane stupove (v=5,0 m); u naselju Zgrablići izgradnja rasvjete 

rukometnog igrališta s osam metalhalogenih reflektora pojedinačne snage 1x400 W, montiranih na četiri pocinčana 
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stupa visine 10,00 metara, a u sklopu radova izveden je i niskonaponski priključak prema prethodno zadanim 

uvjetima nadležnog elektrodistributera. 

Izrađena je baza podataka postojećeg stanja sustava javne rasvjete Grada Pazina kao podloga za izradu 

Master plana sustava javne rasvjete Grada Pazina u cilju njegove modernizacije i proširenja. 

 4.4. U srpnju 2015. godine izdano je Rješenje o uvjetima građenja kojim se dozvoljava izgradnja kapele u 

naselju Zarečje, dok je u studenom 2015. godine izdano Rješenje o uvjetima građenja kojim se dozvoljava izgradnja 

kapele u naselju Beram. 

4.5. U promatranom izvještajnom razdoblju dovršena je izgradnja kanalizacijskog kolektora u Kastavskoj 

ulici (preostali su za izgradnju kućni priključci – nisu bili ugovoreni osnovnim Ugovorom), a u skladu s projektom 

na dužini trase kolektora od 993 metra. Radovi su izvršeni kvalitetno i u roku.  

Tvrtka Usluga d.o.o. Pazin  izvršila je spajanje stambenih jedinica u ul. 43. Istarske divizije, naselje Stari 

Pazin, ul. Nikola Žica, ul. Stjepana Konuzla Istranina, ul. Štranjga i ul. Šime Kurelića na  novo izgrađeni sustav 

sanitarne odvodnje tako da je od planiranih 80 kućnih priključaka izveden 41 priključak stambenih jedinica.  Za 

preostala spajanja potrebno je izvršiti tehničku pripremu koja je većim dijelom odrađena.   

Putem investitora tvrtke IVS-a Buzet radilo se na izgradnji sustava sanitarne odvodnje naselja u naselju 

Grdoselo. Zaključen je Ugovor  o građenju za gradnju  I faze (kolektorska mreža naselja) s izvođačem radova 

tvrtkom „Usluga“ d.o.o. Pazin. Gradnja je dovršena u cijelosti u skladu s preuzetim ugovornim obvezama. Koncem 

2015. godine ugovorena je II faza radova izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja u 

naselju Grdoselo kapaciteta 100 ES (ekvivalent stanovnika). Radove izvodi tvrtka „Ekspert gradnja“ d.o.o. Buzet. 

Putem IVS-a rađeno je i na izgradnji sustava sanitarne odvodnje naselja u naseljima Butoniga-Cesari – 

Bašići –Tončići – Šajkovići. Zaključen je Ugovor  o građenju za gradnju  I faze kolektorskih mreža u navedenim 

naseljima, s centralnim pročistačem kraj naselja Bašići, u sveukupnoj dužini mreže od 5194 metra. Za gradnju 

navedenog sustava investitor je angažirao tvrtku „Ekspert gradnja“ d.o.o. Buzet. Izvođač je uveden u posao koncem 

kolovoza 2015. godine. Rok dovršetka radova za kolektorsku mrežu je 12 mjeseci, računajući od dana uvođenja u 

radove. Koncem studenog 2015. godine, započeta je izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

naselja pokraj naselja Bašići kapaciteta 100 ES (ekvivalent stanovnika), a radove obavlja tvrtka „Ekspert gradnja“ 

d.o.o. Buzet. 

4.6. U promatranom izvještajnom razdoblju, putem tvrtke „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet  realizirana je 

izgradnja novog vodovodnog ogranka VO „Slavčići“ (MO Zarečje) ukupne dužine 410 metara, profila 110 mm, koji 

je položen u trup nerazvrstane prometnice oznake NC 507800. Novi vodovodni ogranak građen je za potrebe opskrbe  

pitkom vodom nove građevinske zone nadomak naselja Slavčići. Za potrebe stambene zone, paralelno uz gradnju 

vodovodnog ogranka položena je podzemna infrastruktura niskonaponske elektroenergetske mreže, EKI mreže te 

javne rasvjete.  

Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina za 2015. godinu nije realiziran. „Istarski vodovod“ 

d.o.o. Buzet nije izgradio vodovodni ogranak Jelenčići (nije se ishodovala dokumentacija za izvođenje ogranka), te 

nisu utrošena planirana sredstva, a nije bilo ni zahtjeva za sufinanciranje neplaniranih vodovodnih ogranaka od strane 

investitora,  te su namjenska sredstava prenesena u Plan izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina za 2016. 

godinu.  

 

5. O zaštiti okoliša 

5.1. U lipnju 2015. godine ishodovana je Izmjena i dopuna Potvrde na Glavni projekt Sanacije i zatvaranja 

odlagališta otpada „Jelenčići V“ - II faza – pretovarna stanica, nakon čega su rujnu 2015. godine Grad Pazin i Usluga 

d.o.o. Pazin sklopili su Dodatak II. Ugovora o prijenosu sredstava kapitalne pomoći i davanju ovlaštenja za vođenje 

investicije „Jelenčići V“ u Pazinu, na temelju kojeg je Usluga d.o.o. Pazin provela postupak javne nabave za  

izvođenje radova na izgradnji pretovarne stanice. Postupkom javne nabave odabrani su: izvođač radova Vladimir 

Gortan d.d. Pazin - ugovoreni iznos 5.566.492,00 kn, stručni nadzor građenja Učka d.o.o. Pazin - 98.000,00 kn, 

projektantski nadzor H-Projekt d.o.o. iz Zagreba – ugovoreni iznos 41.000,00 kn, Koordinator II zaštite na radu 

Inspekt Pazin d.o.o. Pazin – ugovoreni iznos 10.000,00 kn, ukupno ugovoreni iznos 5.715.492,00 kn. U podmirenju 

navedenih troškova Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovat će sa sredstvima kapitalne pomoći  

najviše u iznosu od 4.572.393,60 kn, što čini 80% od ugovorenog iznosa. Radovi na izgradnji pretovarne stanice 

započeli su 30. studenog 2015. godine.  

U kolovozu 2015. godine Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u 

Šumi i Tinjan, sklopili su Sporazum o sufinanciranju dijela troškova za izgradnju pristupne ceste odlagališta otpada 

„Jelenčići V“ u Pazinu koje Fond ne financira, a u rujnu 2015. ishodovana je Građevinska dozvola za pristupnu 

cestu, na koju je stranka Renato Ladavac po opunomoćeniku Borisu Vale podnio žalbu drugostupanjskom tijelu. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Rješenjem je odbilo žalbu, te je Građevinska dozvola za pristupnu 

cestu postala izvršna 22. prosinca 2015. 

U prosincu 2015. godine Fond i Grad Pazin sklopili su Dodatak II. osnovnog Ugovora  o neposrednom 

sudjelovanju Fonda u financiranju troškova izrade projektne dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta na 

području Grada Pazina, davanjem sredstava pomoći (Reg.br. 37169). 

5.2. U skladu s Ugovorom o prijenosu poslova i sredstava kapitalne pomoći za nabavu komunalne opreme 

za odvojeno prikupljanje otpada, sklopljenim između Grada Pazina i Trgovačkog društva Usluga d.o.o., proveden je 

postupak bagatelne nabave za komunalnu opremu za odvojeno prikupljanje otpada. U studenom 2015. Grad Pazin i  
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Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su Ugovor br. 47305 o neposrednom sufinanciranju nabave 

komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Pazina, davanjem 

sredstava pomoći. Ukupna vrijednost nabavljene komunalne opreme je 105.510,00 kn od čega na sredstva pomoći od 

Fonda otpada 42.204,00 kn (40%). 

U skladu s Ugovorom o prijenosu poslova i sredstava kapitalne pomoći za nabavu komunalne opreme - 

mobilnog reciklažnog dvorišta, sklopljenim između Grada Pazina i Trgovačkog društva Usluga d.o.o., proveden je 

postupak bagatelne nabave za mobilno reciklažno dvorište. U prosincu 2015. godine Grad Pazin i  Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su Ugovor  o neposrednom sufinanciranju nabave mobilnog reciklažnog 

dvorišta za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Pazina, davanjem sredstava pomoći. Vrijednost 

nabavljenog reciklažnog dvorišta je 95.000,00 kn od čega na sredstva pomoći od Fonda otpada 38.000,00 kn (40%). 

5.3. Podijeljeno je 400 kompleta kanti za odvojeno prikupljanje otpada po domaćinstvima uz promotivni 

materijal za odvojeno prikupljanje otpada. 

5.4. Redovito se obavljao obilazak terena s ciljem sanacije divljih odlagališta otpada. Postupajući u skladu s 

članku 36. Zakona o gospodarenju otpadom, rješenjem je vlasnicima nekretnina naređeno uklanjanje nepropisno 

odloženog otpada na jednoj lokaciji na području Grada Pazina. 

5.5. Provedene su sve mjere u skladu s Programom mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti za 

područje Grada Pazina. 

Od  početka lipnja 2015. godine do kraja kolovoza putem Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije 

provodilo se redovito ispitivanje vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok, dinamikom uzimanja 

uzoraka svakih 15 dana. Rezultati su se redovno objavljivali na web stranici Grada Pazina i u lokalnim medijima. 

 5.6. Održane su četiri sjednice Radnog tima za uređenje Pazinčice. U listopadu 2015. godine Grad Pazin i 

Javna ustanova Natura Histrica sklopili su Ugovor o izradi Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice. 

Održana su dva sastanka „proširenog“ tima za Pazinčicu, radi izrade Plana očuvanja i valorizacije sliva Pazinčice. 

 

III. O DRUŠTVENIM DJELATNOSTI I JAVNIM POTREBAMA 

 

1. Predškolski odgoj i naobrazba – Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin u svom sastavu ima matični vrtić u 

Pazinu i 7 područnih vrtića. U izvještajnom razdoblju Vrtić je polazilo ukupno 508 djece u redovnim poludnevnim i 

cjelodnevnim programima. Program Predškole nije se provodio kao izdvojeni program, već su sva djeca koja su bila 

školski obveznici tijekom godine uključena u redoviti cjelodnevni program Vrtića.  

U izvještajno razdoblju Proveden je natječajni postupak imenovanja ravnateljice, te je na četverogodišnji 

mandat odlukom upravnog vijeća ponovno izabrana Vesna Rusijan Ljuština, dosadašnja ravnateljica.  

Tijekom izvještajnog razdoblja u svim objektima Vrtića provođeno je redovito održavanje vodovodnih i 

elektro instalacija, sanitarija i unutarnjih prostorija. Nabavljen je didaktički materijal za sve odgojne skupine, 

obnavljana je stručna literatura i sitni inventar (cd-playeri, fotoaparati, telefoni, tepisi, panoi, dječji krevetići i sl.).  

Odlukom Gradskog vijeća Grada Pazina Dječji vrtić stekao je pravo građenja na nekretnini na kojoj se 

nalazi zgrada Matičnog vrtića kako bi se ostvarili preduvjeti za kandidiranje projekta nadogradnje na fondove EU – 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Projekt nadogradnje i rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića „Olga 

Ban“ pripremljen je za prijavljivanje na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. 

2. U području školstva i obrazovanja - uz matičnu školu u Pazinu djeluje i deset područnih škola te od 

školske godine 2014/15. i Glazbeni odjel. Škola radi u jednoj smjeni u 11 zgrada, s izuzetkom PŠ Trviž koja radi u 

dvije smjene te Glazbenog odjela koji nastavu održava u poslijepodnevnoj smjeni. Na početku školske 2015/16. 

godine broj učenika je prvi put porastao nakon konstantnog pada – s 1.267 povećao se na 1.274, broj odjela ostao je 

na 91, broj radnika je 211, od čega ima 145 učitelja i 66 ostalih zanimanja. Broj učenika u 30 odjela Matične škole je 

651 što znači da 51,0% od ukupnog boja osnovnoškolaca ide u Matičnu školu Pazin. Područne škole na području 

Grada Pazina pohađa sljedeći broj učenika: Trviž 66 (7 odjela) i Kašćerga 4 (1 odjel), dok Glazbeni odjel pohađa 98 

učenika (8 odjela).  

Provedena je javna nabava za usluge prijevoza osnovnoškolskih učenika za razdoblje siječanj – lipanj 2016. 

godine. Dnevne rute s ukupnom dužinom linija prijevoza od 1.638 kilometara koristi 796 učenika putnika, što 

predstavlja 62% ukupnog broja učenika.  

Škola je u suradnji s Gradom, pokrenula aktivnosti za prijavu na Investicijski prioritet 4c: Podupiranje 

energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne 

zgrade i zgrade u stambenom sektoru koje provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenje i to za: a) Pilot 

projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u 

javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ i b) Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i 

korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.  

 Iznad zakonskog standarda Grad Pazin u školskoj godini 2015/16. financira: program produženog boravka 

za dvije skupine (50 učenika), udio sufinanciranja Grada 75%; pomoćnike u nastavi (u suradnji s Istarskom 

županijom i gradovima Porečom, Rovinjem, Umagom, Pulom i Labinom - projekt Osiguravanje pomoćnika 

učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – MOZAIK - ovim 

projektom obuhvaćeno je pet asistenata u nastavi, dok je jedan asistent u nastavi osiguran preko Udruge gluhih i 

nagluhih Istarske županije u 100%iznosu.); redovita stručna usavršavanja zaposlenika prema programu Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta; program stvaralaštva: sufinancira se program EKO škole, KUD Proljeće i programi 
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izvannastavnih aktivnosti osnovne škole; usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata škole; 

zdravstvene usluge i sanitarni pregledi koje provodi Zavod za javno zdravstvo istarske županije; u skladu sa 

zakonskim odredbama osnivači škola dužni su financirati naknade učiteljima za realizaciju izvanučioničke nastave; 

nabavu opreme; rad s darovitim učenicima: Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin tijekom školske godine pruža 

mogućnost najdarovitijim učenicima da nastupaju i sudjeluju na raznima natjecanjima i smotrama poput 

Novigradskog proljeća, Male glagoljaške akademije i drugih kako bi dodatno pokazali svoje vještine i iskoristili 

potencijale; udžbenike za 1. razred osnovne škole (kako bi roditeljima pružili podršku prilikom upisa djece u 1. 

razred osnovne škole, roditeljima djeteta polaznika 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina iz Proračuna 

Grada Pazina u školskoj godini 2015/16. su sufinancirani udžbenici za učenike prvog razreda osnovne škole - 

sedamdeset osam  roditelja predalo je Zahtjev i sufinancirao im se iznos od 500,00 kuna za nabavku udžbenika).  

 Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, promicanju aktivnosti za djecu i mlade te 

održavanju dječjeg odmarališta Špadići. Na dan 31. prosinca 2015. godine Grad Pazin stipendirao je 13 učenika i 48 

studenata. 

 5. listopada organizirano je obilježavanje Svjetskog dana učitelja povodom kojeg je Gradonačelnik podijelio 

40 nagrada odgojno obrazovnim djelatnicima koji se ovim poslom bave više od 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina. 

 Prema podnesenom izvješću Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin interes za ljetovanje djece u 

odmaralištu Špadići je u porastu. U 2015. ljetovalo je 165 učenika podijeljenih u pet grupa, u periodu od 04.07. do 

08.08.2015. U drugom dijelu godine ishođena je sva potrebna dokumentacija za ozakonjenje objekta odmarališta te 

su plaćene naknade u skladu s pozitivnim propisima. 

3. Područje kulture i zaštite kulturnih dobara - Izršeni su radovi na sanaciji krovne i podne konstrukcije 

Kaštela tijekom listopada, studenog i prosinca 2015. godine. Osim navedenih radova izrađena je dokumentacija 

postojećeg stanja elektroinstalacija za prostor sobe Julesa Verna, a izrađen je i Glavni projekt i troškovnik 

elektrotehničke instalacije glavnog razvoda – napajanja za sobu Julesa Verna, Etnografski muzej Istre, Muzej Grada 

Pazina, Državni arhiv u Pazinu i zajedničke potrebe.  

Izvodili su se konzervatorsko-restauratorski radovi na freskama na svodu svetišta crkve sv. Nikole u Pazinu 

i pripreme za građevinsku sanaciju zvonika crkve. Ugovoreni su radovi s Hrvatskim restauratorskim zavodom koji se 

odnose na nabavu pokretnih rasvjetnih panela i montažu razvodne kutije za potrebe rada na skeli te nabavu uređaja 

za praćenje mikroklime, nakon čega su, u sklopu istraživačkih radova, izvedene laboratorijske analize pigmenata, 

veziva i soli u suradnji s laboratorijem Metris, a nabavljen je i materijal za radove na osliku in situ. Osim toga 

izrađen je geodetski snimak zvonika crkve sv. Nikole i projektantski troškovnik etapne obnove zvonika župne crkve. 

Radovi konstruktivne i građevinske sanacije ostataka kuće Rapicio vođeni su u suradnji s Ministarstvom 

kulture. U izvještajnom razdoblju radovi su obuhvatili sanaciju sjeveroistočnog i istočnog ugaonog zida građevine s 

konzervatorsko-restauratorskim radovima. Ukupna vrijednost izvedenih radova i nadzora iznosi 247.583,34 kune. 

Grad Pazin podupirao je aktivnosti ustanova kojima je osnivač, a koje djeluju na području kulture. Na platou 

ispred Spomen doma, u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta, izvedeni su građevinski radovi – popločenje platoa i 

postavljanje nove rasvjete. Vrijednost radova iznosi 553.700,85 kuna. Rekonstruiran je i dio zgrade u ulici Narodnog 

doma – temelji, fasada, krovište, instalacije i unutarnji prostor bivše dvorane Mirna i kina – koji je dan u zakup 

trgovačkom lancu BIPA. 

Tijekom izvještajnog razdoblja proveden je postupak izbora i imenovanja ravnateljice Gradske knjižnica 

Pazin za četverogodišnje mandatno razdoblje. Gradsko vijeće Grada Pazina ravnateljicom je imenovalo Ivu Ciceran, 

dosadašnju ravnateljicu. 

Uz potporu Grada, Muzej Grada Pazina je u izvještajnom razdoblju realizirao izložbene programe Glazba 

srebra, Pazinske zlatne boće i Nema više ču, ču, ču, donijete su izmjene i dopune Statuta Muzeja Grada Pazina, 

kojima je statut usklađen s novim Zakonom o muzejima (NN 110/15) te je pokrenut postupak izbora i imenovanja 

ravnatelja za naredno mandatno razdoblje. 

Dana 15. prosinca 2015. održan je šesti Božićni sajam pazinske knjige kada su se u pazinskom Spomen 

domu ljubitelji knjige mogli upoznati s ovogodišnjom produkcijom i nešto starijim izdanjima pazinskih izdavača.  

Od srpnja do prosinca 2015. u Kući za pisce gostovali su: Ermis Lafazanovski (srpanj), Tomica Šćavina 

(kolovoz), Johannes Bruno Hartman (Jonnis) (rujan), Anne Hahn (listopad), Tomislav Marković (studeni), Andrea 

Stift (prosinac). U rujnu je u Pazinu organizirano gostovanje Književne karavane na kojoj je sudjelovalo šest autora i 

autorica iz Hrvatske, Austrije i Njemačke. Na književnim druženjima s dvoje stipendista Goethe instituta, Jonnisom 

Hartmanom i Anne Hahn, s kojima Kuća za pisce surađuje, sudjelovali su učenici Pazinskog kolegija koji uče 

njemački jezik. U mjesecu hrvatske knjige održani su književni susreti s Borisom Perišićem i Ivanom Simić 

Bodrožić te Alessandrom Salvijem, rovinjskim književnikom. 

U rujnu 2015. godine dovršena je bista Vladimira Gortana koju je realizirao kipar Mate Čvrljak. Bista je u 

bronci izlivena u Ljevaonici umjetnina Ujević d.o.o. iz Zagreba, a ukupna vrijednost izrade biste u gipsu i bronci 

iznosi 36.496,57 kuna. Bista je svečano otkrivena u Parku velikana 25. rujna 2015. godine. 

4. U području socijalno-zdravstvene skrbi provodile su se mjere pomoći socijalno najugroženijim 

kategorijama građana, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina i drugim važećim aktima.  

Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo 25. studenog 2015. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 

socijalnoj skrbi Grada Pazina, nakon čega su pripremljeni novi obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava usklađeni s 

Izmjenama i dopunama Odluke.  
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Tijekom 2015. godine ukupno je 57 korisnika (42 samca i 15 obitelji) koristilo pravo na pomoć za 

podmirenje troškova stanovanja/naknadu za troškove stanovanja, od toga 11 korisnika zajamčene minimalne 

naknade (10 samaca te 1 obitelj) te 46 korisnika koji su pravo ostvarili temeljem uvjeta prihoda iz Odluke o 

socijalnoj skrbi Grada Pazina. U drugom polugodištu 51 korisnik (38 samaca i 13 obitelji) koristio je pravo na 

naknadu za troškove stanovanja – režijskih troškova. 

Pravo na troškove ogrjeva iz decentraliziranih sredstava ostvarilo je 18 korisnika zajamčene minimalne 

naknade u iznosu od 950,00 kuna. Prikupljeni su potrebni zahtjevi od navedenih korisnika s popratnom 

dokumentacijom temeljem čega je Rješenja izdala Istarska županija, a isplatu korisnicima u prosincu 2015. godine 

izvršio Grad Pazin. 

Tijekom 2015. godine zaprimljeno je 76 novih zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu za 

novorođeno dijete, od čega 44 u izvještajnom razdoblju. U drugom polugodištu izdano je 36 rješenja za ostvarivanje 

prava na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete, dok su za preostalih 8 zahtjeva rješenja izdana u siječnju 2016. 

godine. 

Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u punom (100%) iznosu koristilo je 

dvoje djece. U vezi s pravom 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), tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljen je 31 zahtjev. Nakon provedenog postupak izdano je 30 

rješenja o priznavanju prava temeljem kojih je Grad Pazin i podmirivao navedene troškove. U skladu s Pravilniku o 

mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Grad Pazin je za 43 djece (djecu 

samohranih roditelja, dvoje i više djece iz iste obitelji istovremeno u Dječjem vrtiću, djecu s poteškoćama u razvoju i 

dr.) sufinancirao njihov boravak u Vrtiću u 25% ili 30% iznosu.  

Pravo na naknadu za troškove školskog obroka u Osnovnoj školi u punom (100%) iznosu koristilo je jedno 

dijete. Za ostvarivanje prava na naknadu u visini od 75% troškova školskog obroka djeteta u Osnovnoj školi 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 zaprimljeno je i pozitivno riješeno 39 zahtjeva.  

U skladu s Odlukom o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih 

obitelji u 2015. godini (koju je donio Župan Istarske županije) i Ugovorom o sufinanciranju  u 2015. godini 

sklopljenim s Istarskom županijom, priznaje se posebna zaštita učesnicima NOR-a i članovima njihovih obitelji u 

vidu naknade od 2.400,00 kuna godišnje, koja se isplaćuje u dva godišnja obroka. Sredstva za isplatu naknada 

osiguravaju Istarska županija i Grad Pazin, svaki u 50% iznosa. U drugom polugodištu 2015. godine proveden je 

potreban postupak, a naknade su za 17 korisnika isplaćene  u prosincu 2015. godine. 

Tijekom 2015. godine izdano je 47 rješenja za jednokratne naknade (liječenje, nabavku osnovnih 

prehrambenih i higijenskih artikala, podmirenje dugova za režijske troškove i dr.), od čega je u drugom polugodištu 

2015. godine izdano 18 rješenja. 

U drugom polugodištu 2015. godine, uoči Božića, pripremljeno je i u suradnji s Gradskim društvom 

Crvenog križa Pazin, podijeljeno 90 paketa socijalno ugroženim osobama u pojedinačnoj vrijednosti od po 150,00 

kuna. Financirana je i kupnja 59 paketa u pojedinačnoj vrijednosti od 120,00 kuna koje su prilikom posjeta 

korisnicima u ustanovama socijalne skrbi i udomiteljskim obiteljima, te  članovima Poludnevnog boravka za osobe s 

intelektualnim teškoćama Pazin, podijelile socijalne radnice Centra za socijalnu skrb Pazin.  

Dodijeljeni su i drugi oblici naknada i pomoći u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi: Pravo na mjesečnu 

naknadu u novčanom iznosu  od 200,00 kuna u drugom polugodištu 2015. koristilo je 9 korisnika; Pravo na naknadu 

za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju na tretman u ustanove kategorizirane za njegove potrebe u 

izvještajnom razdoblju koristilo je troje djece i njihovih pratioca. 

Gradsko društvo Crvenog križa Pazin u drugoj polovici 2015. godine organiziralo je i provelo: 5 redovnih 

akcija dobrovoljnog darivanja krvi kojima se odazvalo 320 osoba; 6 tečaja pružanja prve pomoći; službu traženja; 

medicinsku gimnastiku za 80-ak korisnica organiziranu u 7 grupa; Savjetovalište za prevenciju i smanjenje tjelesne 

težine koje je polazilo 26 korisnika; rad s mladima crvenog križa (radionice, pripreme za natjecanje); humanitarne i 

socijalne djelatnosti (podijeljeno je 100 paketa za socijalno ugrožene osobe s Pazinštine; dežurstva za prikupljanje 

pomoći stradalima od poplava, izbjeglicama); službu spašavanja života na vodi (organiziralo se Školu plivanja koju 

je polazilo 78 djece); djelovanje u katastrofama (djelatnici i volonteri sudjelovali su u pružanju pomoći izbjeglicama 

u izbjegličkom kampu u Opatovcu i zimskom tranzitnom centru u Slavonskom Brodu); akcije prikupljanja  

financijskih sredstava (akcija „Solidarnost na djelu“ i dr.).  

Usluge Savjetovališta za brak i obitelj Pazin koristilo je 52 korisnika od čega su 32 korisnika s područja 

Grada Pazina. Organiziran je i proveden Tečaj kvalitetnog roditeljstva u studenom i prosincu 2015. godine. Tečaj je 

provodila psihologinja za 17 roditelja.   

Tijekom izvještajnog razdoblja 10 je djece koristilo usluge Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, 

kojeg u skladu s ugovorima potpisanim s Istarskom županijom Grad Pazin kao suosnivač sufinancira. 

Hitna medicinska pomoć sufinancirala se iznad zakonskog standarda, a u mjesecu studenom 2015. plaćena 

je druga polugodišnja rata u iznosu od 54.737,00 kuna. U drugom polugodištu 2015. Grad Pazin je za potrebe 

uređenja prostora i poboljšanje uvjeta boravka u Stacionaru u Pazinu za pacijente u terminalnoj fazi izdvojio 

30.000,00 kuna. Kompletno je adaptirana jedna soba u Stacionaru čija je primopredaja izvršena dana 31.12.2015. 

Tridesetak korisnika treće životne dobi koristilo je program Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije 

osobe u Gradu Pazinu u organizaciji Gradskog društva crvenog križa Pazin.  
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Socijalnu uslugu Pomoć u kući, koju sufinanciraju Ministarstvo socijalne politike i mladih, Istarska županija 

i Grad Pazin, na području Grada Pazina koristilo je 29 korisnika. 

5. U području sporta - održane Sportske manifestacije u izvještajnom razdoblju obuhvaćaju obilježavanje 

pučkog blagdana Rim, međunarodne programe, Rujanske svečanosti te organizaciju ostalih turnira i manifestacija  

Za organizaciju sportskih manifestacija povodom Rima utrošeno je 16.434,14 kuna, međunarodni programi su 

financirani u iznosu od 8.158,88 kuna, Rujanske svečanosti su financirane u iznosu od 34.348,16 kuna. Kroz 

organizaciju ostalih turnira i manifestacija Zajednica sportskih udruga donirala je sredstava pojedinim udrugama.  

02. studenog 2015. – u organizaciji Boćarskog saveza Grada Pazina, na prvu godišnjicu smrti Aleksandra 

Anzura, istaknutog boćarskog djelatnika, dopredsjednika Svjetske boćarske federacije (FIB) i člana Izvršnog odbora 

Svjetske boćarske konfederacije (CMSB), održana je svečanost u prigodi imenovanja boćarske dvorane i boćališta na 

otvorenom na adresi Trg pod lipom 1, u Pazinu, Boćarskim centrom Aleksandar Anzur, u skladu s odlukom 

Gradskog vijeća Grada Pazina, donesenom na sjednici održanoj 20. listopada 2015. 

Od projekata koji su u tijeku, a odnose se na sportsku infrastrukturu, ističe se projekt Sportsko-rekreacijskog 

centra za koji je izrađena projektna dokumentacija te se čeka raspisivanje natječaja u sklopu Programa ruralnog 

razvoja. 

6. O radu udruga, građanskih inicijativa i mladih – nastavljeno je s uređenjem Društvenog centra Veli 

Jože (dalje: DCVJ) postavljanjem grijanja na katu i spremnika za gorivo kao posebne jedinica za cijelu zgradu. U 

DCVJ održane su brojne aktivnosti različitih udruga i neprofitnih organizacija: Društvo tjelesnih invalida, VocalIstra, 

Planinarsko društvo Pazinka, Društvo Naša djeca, Zajednica Talijana Pazin, udruga Smart, Trad IN ETno, Veliki 

mali čovjek, MC Indians, Civilna platforma Istre, Tirena i građanska inicijativa Naš potok, Udruga za roditelje djece 

s teškoćama u razvoju Hoću mogu, Udruga geodeta Istarske županije, Koordinacija pčelarskih udruga Istarske 

županije. Od događanja održanih u Društvenom centru možemo izdvojiti: radionicu Strateškog planiranja, riječke 

udruge Smart; dana 05. studenog 2015. udruga Hoću Mogu održala je predavanje u funkcionalnom učenju; 08. 

prosinca 2015. održane su radionice pod nazivom Osnovne rada u zajednici pod vodstvom Milana Medića iz LAG-a 

Vallis Collapis putem regionalne mreže MRRAK. U DCVJ provedene je i dio rasprava u sklopu projekta „Pazi(n) 

proračun!“ za Mjesni odbor Pazin.  

Udruga Lokalna akcijska grupa (LAG) Središnje Istre, koja koristi dio prostora DCVJ, funkcionira kao 

savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije subjektima koji djeluju unutar LAG-a, 

prati zakonsku regulativu i objave javnih natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti te informira svoje članove. Jedna 

od aktivnosti LAG-a je i informiranje javnosti u ruralnom prostoru o održivom ruralnom razvoju i LEADER 

pristupu, suradnja s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i EU te razmjena iskustava i znanja s ostalim dionicima 

ruralnog razvoja. 

U suradnji s LAG-om Središnja Istra, Udruženjem obrtnika Pazin i Etnografskim muzejem Istra pokrenut je 

proces zaštite Pazinskog cukerančića kao nematerijalne kulturne baštine. Realiziran je niz sastanaka suradnika za 

pripremu dokumentacije potrebne za upis na listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske, 

održana je promocija inicijative u okviru obilježavanja blagdana „Rim“ u Pazinu te je provedeno anketiranje 

građana.  

 U izvještajnom razdoblju aktivnosti Savjeta mladih bile su usmjerene na sljedeće – nastavak partnerstva na 

projektu „Osnažene organizacije za snažnu zajednicu“ s LAG-om Središnje Istre, osnivanje Centra za mlade Alarm u 

Pazinu te sudjelovanja na konferencijama.  

 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, sufinancirana od strane Grada Pazina, iz svog je  

Fonda financirala projekte iz 17 istarskih gradova i općina pod nazivom „Mali projekti u zajednici“. Iz Pazina su 

potporu dobila četiri projekta – „Računanje je IN“ Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju Hoću-Mogu Pazin 

(10.000,00 kuna), „Glava u oblacima“ Gradske knjižnice Pazin (10.000,00 kuna), „Tko se boji Interneta još?“ 

Pučkog otvorenog učilišta Pazin (9.740,00 kuna) te „Obojimo sivo šarenilom“ Društva likovnih stvaratelja Pazin 

(8.020,00 kuna). 

 Grad Pazin dao je potporu aktivnostima koje se odnose na obilježavanje Dana dječje radosti u prosincu. 

Nositelj programa bilo je Društvo „Naša djeca“ Pazin koje je organiziralo niz aktivnosti za djecu i roditelje u kojima 

je sudjelovalo 45 volontera te je utrošeno 448 volonterskih sati. 

 

IV. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA 

 

Grad Pazin, kao partner, nastavio je u izvještajnom razdoblju s provođenjem aktivnosti na 

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, čiji je nositelj Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile iz Pazina, dok su ostali partneri Srednja 

škola Mate Blažine te Udruženja obrtnika Pazin. 

Jednako tako nastavilo se, s LAG-om Središnja Istra kao partnerom i Veleučilištem u Rijeci kao nositeljem 

projekta, s provođenjem aktivnosti na projektu “Razvoj stručnog studija Održivi agroturizam kroz Hrvatski 

kvalifikacijski okvir“. 

Vijeće Tržišta rada Istarske županije, čiji je partner Grad Pazin, nositelj je projekta REI - Raising 

employment in Istria. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa (OP-

HRD) 2007 - 2013, Instrumenti za pretpristupnu pomoć (IPA), a vrijedan je 38.423,70 eura, od čega su sredstva EU 



 11 

78,7%.  Projekt traje od 27.01.2015. do 26.07.2016. godine. Provedbom projekta REI želi se ojačati kapaciteti Vijeća 

tržišta rada Istarske županije. U provedbi projekta aktivno sudjeluju svi partneri VTR-a, koji će imati priliku upoznati 

se sa uspješnim državnim i europskim inicijativama zapošljavanja, povezati se s drugim sličnim partnerstvima u 

Republici Hrvatskoj i Europi i steći nova znanja vezana za Europski Socijalni Fond. 

Grad Pazin je jedan od partnera u sklopu provedbe Life SEC Adapt projekta u svrhu prilagodbe klimatskim 

promjenama. Provedba projekta započela je 1. rujna 2015. godine, a trajat će do 31. prosinca 2018. s ciljem izrade 

adaptacijskog plana i strategije prilagodbe na klimatske promjene. Grad Pazin će tijekom provedbe projekta 

sudjelovati s 40% udjela u ukupnom budžetu dodijeljenom Gradu Pazinu koji iznosi 88.569,00 Eura. Ukupna 

vrijednost projekta je 3.213.785,00 Eura. 

U srpnju 2015. godine objavljen je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove 

postojećih obiteljskih kuća s područja Grada Pazina za fizičke osobe koje su ostvarile pravo na korištenje sredstva 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem Javnog poziva (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama 

(građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća, od 30. travnja 2015. 

godine, kako bi mogli ostvariti dodatno sufinanciranje od strane Grada Pazina u visini do 10% opravdanih troškova.  

Po najavi objave natječaja u listopadu 2015. započele su opsežne pripreme za prijavu projekta KulTourSpirit 

- Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva na natječaj za pripremu i provedbu integriranih razvojnih 

programa temeljenih na obnovi kulturne baštine Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije. Nakon 

što je definirano konačno partnerstvo, u kojem uz Grad Pazin koji je nositelj projekta, sudjeluju još Istarska županija, 

Grad Buzet, Općine Kanfanar i Svetvinčenat i udruga Istra Inspirit, započelo je planiranje i priprema konkretnih 

aktivnosti i prikupljanje projektne dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj, koja je izvršena početkom 2016. 

godine pa će projekt biti opsežnije predstavljen u narednom izvještaju. 

Nakon uspješne realizacije prve faze izrade projektne dokumentacije za Inspirit Fantasy Park, sufinancirane 

sredstvima fonda za razvoj turizma u 2014. i 2015 godini, nastavak projekta prijavljen je na novi natječaja Fonda za 

programe razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini. Pripremljen je projektni prijedlog i s pratećom 

dokumentacijom prijavljen na natječaj u rujnu 2015. godine. Na natječaj je prijavljena izrada projektne 

dokumentacije za izgradnju tematskog zabavnog parka Inspirit Fantasy Park, konkretno: druga faza izrade 

dokumentacije u postupku ishođenja lokacijske dozvole za gradnju tematskog zabavnog parka na bivšem vojnom 

poligonu kraj Pazina (Lindar). Prijavljena je sva potrebna dokumentacija do lokacijske dozvole u vrijednosti od 

1.738.887,50 kn sa zatraženim udjelom financiranja od strane Fonda u iznosu od 1.391.110,00 kn.  

Na natječaj Ministarstva turizma – Fond za razvoj turizma prijavljen je projekt Poučno pješačke staza 

Pazinska jama – sanacija i uređenje šetnice zaštićenog krajolika, koji uključuje troškove sanacije i održavanja staze te 

proširenje kraka staze prema ulazu u podzemlje pazinske jame radi olakšavanja pristupa za vođene speleoavanture. 

Od Fonda su zatražena sredstva za infrastrukturne radove na sanaciji i uređenju novog kraka u ukupnom iznosu od 

300.440,00 kn, s udjelom financiranja od strane Fonda u iznosu od 240.352,00 kn. 

Festival palačinki je prijavljen na tri javna poziva za sufinanciranje manifestacija: Ministarstvo 

poljoprivrede – Javni poziv za provedbu mjere potpore za organizaciju manifestacija iz nadležnosti Ministarstva 

poljoprivrede; Ministarstvo poduzetništva i obrta – Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno-

stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva poduzetništva i 

obrta u 2015. godini; Turistička zajednica središnje Istre – zahtjev za donaciju ili sponzorstvo manifestacije. 

U sklopu pripreme za natječaje EU fondova izrađen je dokument „Pazin sutra“, namijenjen potencijalnim 

partnerima na prekograničnim i transnacionalnim fondovima. Kratki opis ključnih projekata namijenjen je lakšem 

pronalaženju partnera za zajedničku prijavu i provedbu projekata. 

Program Interreg Slovenija – Hrvatska: radi pravovremene pripreme za natječaj, u srpnju 2015. 

prisustvovalo se prvoj radionici upoznavanja sa operativnim programom nakon čega su održani prvi susreti s 

potencijalnim partnerima za različite projekte i raspravljane mogućnosti suradnje. U prvim mjesecima 2016. raspisan 

je natječaj na koji su prijavljena tri projekta, koji će biti opsežnije predstavljeni u narednom izvještaju 

Odrađene su pripreme za programe Interreg Adrion i Interreg Italija- Hrvatska za koje se očekuje 

raspisivanje natječaja u prvoj polovici 2016. 

Grad Pazin uključio se u javno savjetovanje za izradu Pravilnika za provedbu Mjere 7 Programa ruralnog 

razvoja, te su Ministarstvu poljoprivrede upućeni prijedlozi i komentari.  

 

V. AKTIVNOSTI  ZAMJENICE  I  ZAMJENIKA  GRADONAČELNIKA 

 

1. Mirjana Galant, zamjenica Gradonačelnika, članica je Povjerenstva za ravnopravnost spolova i  Tima za 

prilagodbu klimatskim promjenama u sklopu projekta „Life SEC Adapt“ u čijem radu aktivno sudjeluje. Aktivno je 

sudjelovala i u realizaciji humanitarne akcije Lions kluba Pula i Grada Pazina kao i na predstavljanju žena u politici 

u sklopu projekta POWER, održanom u Labinu. 

Prisustvovala je kulturnim i drugim događanjima: svečano otvaranje Sustava navodnjavanja poljoprivrednih 

površina Kaznionice u Valturi, svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Vodnjana, svečana sjednica Gradskog vijeća 

Grada Labina, protokol dočeka i prijem predstavnika općine Gevgelija te svečano potpisivanje Povelje o bratimljenju 

gradova Gevgelija i Pazin, protokolarne aktivnosti u vezi posjeta Predsjednice Republike Hrvatske Gradu Pazinu, 

svečana sjednica Općinskog  vijeća Općine Žminj, svečano uručenje visokog državnog priznanja Predsjednika 

Republike Italije „Red zvijezde Italije“ Gradonačelniku Pule, otvaranje 18.  Obrtničkog sajma Istre u Puli, 
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prezentacija programa TV Istre za razdoblje od jeseni 2015. do proljeća 2016. u Puli, svečana sjednica povodom 

Dana Općine Gevgelija, 7. Susret gradonačelnika i poduzetnika te sjednica predsjedništva i skupštine Udruge 

gradova u Tuheljskim toplicama, humanitarni koncert Caritasa biskupije Porečko - Pulske, prijem predstavnika 

Katoličke crkve, prijem Udruge gradova, posjet Poludnevnom boravku osoba sa intelektualnim teškoćama, prijem 

gospodarstvenika. 

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

događanja: 14. Festival Fantastične književnosti u pazinskom Kaštelu, 19. Susret harmonikaša Istre „Armonika u 

Polju“ u Zabrežanima, redovna godišnja skupština Gradske udruge umirovljenika Pazin, prijem Udruge branitelja - 

vodoopskrbe i odvodnje Zagreb u gradskoj vijećnici, otvaranje izložbe „Profesor Tugomil Ujčić - Život, rad i 

knjižnica“ u Državnom arhivu Pazin, sportski susret veterana 154. brigade Hrvatske vojske Pazin, Božićno-

novogodišnji koncert Folklornog društva Pazin, 10. humanitarni koncert Društva tjelesnih invalida Pazin „Za zdrav 

život“, skupština vatrogasne zajednice Istarske županije. 

Sudjelovala je ili vodila protokol polaganja vijenaca povodom obilježavanja značajnih događanja. 

Sudjelovala je na sjednicama Gradskog vijeća i sjednicama Gradonačelnikova kolegija te drugim 

protokolarnim aktivnostima prema programu Gradonačelnika.  

Zamjenica Gradonačelnika u stalnom je kontaktu s građanima koji joj se obraćaju osobno, telefonom ili 

putem e-maila u vezi različitih pitanja.  

2. Veljko Brajković, zamjenik Gradonačelnika je u obnašanju dužnosti načelnika Stožera zaštite i 

spašavanja, stručnog, operativnog i koordinativnog tijela koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i 

spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i 

velike nesreće surađivao s javnom Vatrogasnom postrojbom Pazin radi provođenja mjera zaštite od požara i 

izvještaja o intervencijama na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine.   

Prema potrebi sudjelovao je kao zamjenik Gradonačelnika na otvaranjima manifestacija, prijemima  i 

svečanostima te drugim protokolarnim aktivnostima prema programu Gradonačelnika, primjerice protokol dočeka i  

prijem predstavnika općine Gevgelija te svečano potpisivanje Povelje o bratimljenju gradova Gevgelija i Pazina. 

Aktivno je sudjelovao u radu svih Gradonačelnikovih kolegija te na jednoj sjednici Gradskog vijeća. U 

obnašanju svoje dužnosti zamjenik Gradonačelnika davao je prijedloge i inicijative na sjednicama kolegija i u 

osobnom kontaktu s Gradonačelnikom radi rješavanja aktualne  problematike. 

 

VI.  TIJELA GRADSKE  UPRAVE     

 

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

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

Izvještaja daju naznake o drugim obavljenim poslovima:  

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

nabave bagatelne vrijednosti ( „Službene novine Grada Pazina“ 46/14.) i Planom nabave za 2015. godinu i njegovim  

izmjenama. 

U 2015. godini od srpnja do prosinca 2015. godine proveden je 21 postupak nabave bagatelne vrijednosti u 

skladu s člancima 4. i 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti i Plana nabave za 2015. 

godinu i njegovih izmjena. 

 U izvještajnom razdoblju provedena je jedna javna nabava po Zakonu o javnoj nabavi i to 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.). Sklopljen je Ugovor na godinu dana s najpovoljnijim 

ponuditeljem – RIJEKA TRANS d.o.o. Kukuljanovo u iznosu od 925.410,00 kn (s PDV-om) . 

 Grad Pazin i Autotrans d.o.o. Cres sklopili su 11. studenog 2014. Okvirni sporazum za  nabavu usluge 

prijevoza učenika Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, na razdoblje od 2. godine. U kolovozu 2015. godine 

sklopljen je Ugovor broj 2/15 za razdoblje od rujna do prosinca 2015. godine, a u prosincu 2015. godine Ugovor broj 

3/16 za razdoblje od siječnja do srpnja 2016. godine, u ukupnom iznosu od 2.995.237,63 kn (s PDV-om). 

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

vijeća ili Gradonačelnika. Od važnijih dovršenih i/ili započetih poslova navodimo: nastavljen je postupak  rješavanja 

imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu za potrebe rekonstrukcije ceste Mali Ježenj – Ciburi, te je uz ranijih 27 osoba 

zemljište Gradu Pazinu darovalo još pet osoba. Za preostali dio zemljišta pred Uredom državne uprave u Istarskoj 

županiji okončan je postupak procjene vrijednosti nekretnina za koje nije bilo moguće sklopiti darovni ugovor; u 

pokrenutim postupcima zakupa i kupnje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Pazina pripremana je 

potrebna dokumentacija; sačinjen je i Gradskom vijeću Grada Pazina upućen prijedlog za isključenje iz javnog dobra 

jedne katastarske čestice koja je izgubila namjenu javnog dobra, Odluka je donesena i upućena Općinskom sudu na 

uknjižbu; Grad Pazin sudjelovao je kao stranka u više postupaka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih 

ugovora koji su se vodili pred Općinskim sudom u Puli – Pola, Stalna služba u Pazinu; provedena su dva javna 

natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina, temeljem kojih je zaključen jedan kupoprodajni ugovor za 

kupnju garaže u vlasništvu Grada Pazina i provedena jedna zamjena zemljišta; nakon dovršenog postupka 

ozakonjenja građevine, proveden je postupak prodaje dviju katastarskih čestica koje čine okućnicu predmetne 

građevine; temeljem Odluke o načinu, uvjetima i postupku dodjele u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 13/00. i 27/09.) za tri (3) godine produljeno je trajanje osamnaest (18) 
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Ugovora o zakupu zemljišta u vlasništvu Grada Pazina; u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Pola, Stalna 

služba u Pazinu pokrenut je postupak osnivanja više katastarskih čestica općeg dobra – nerazvrstanih cesta na 

području Grada Pazina; za potrebe gradnje kolektorske mreže na području naselja Bertoši, Kašćerga, Grdoselo i 

Trviž sklopljena su četiri ugovora o ustanovljenju prava služnosti. 

3. U izvještajnom razdoblju intenzivno se radilo se na pripremi materijala iz područja prostornog planiranja. 

Na sjednici Gradskog vijeća od 30. srpnja 2015. donesena je Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Pazina, Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar II te Odluka 

o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene Ciburi II. Javna rasprava i javni 

uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj održana je 

u od 21. srpnja do 20. kolovoza 2015. Javno izlaganje održano je 19. kolovoza 2015. nakon čega je na sjednici 

Gradskog vijeća od 20. listopada 2015. donesena Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko 

turističke i sportsko rekreacijske zone Ježenj 

 Sklopljen je trojni Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta odnosno o izradi Urbanističkog 

plana uređenja područja industrijske namjene Buići između Grada Pazina, Zdravka Brajkovića i tvrtke APE d.o.o. iz 

Zagreba te je poslan poziv za dostavu podataka za izradu plana posebnim tijelima.  

 Izrađeno je i dostavljen očitovanje na Prijedlog prostornog Istarske županije 14. rujna 2015.  

Izdana su 104 Rješenja o izvedenom stanju u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. 

U vezi s izdavanjem akata o gradnji i drugih akata vezanih uz prostorno uređenje i gradnju na području 

Grada Pazina u razdoblju od 1.7.2015. do 31.12.2015. zaprimljeno je ukupno 145 zahtjeva. Do 31.12. 2015. riješena 

su ukupno 123 zahtjeva (zahtjevi iz 2015. godine i zahtjevi iz prijašnjih godina), od čega je 67 upravnih postupaka i 

56 neupravnih postupaka.   

4. U skladu s Uputama za izradu Proračuna JLP(R)S za razdoblje od 2016. do 2018. godine Ministarstva 

financija izrađene su Upute za izradu financijskih planova upravnih odjela Grada Pazina i proračunskih korisnika. Na 

temelju Zakona o proračunu te preporukama Državnog ureda za reviziju, vlastiti i namjenski prihodi i primici te 

rashodi i izdaci proračunskih korisnika moraju se uključiti u proračun jedinice lokalne samouprave u skladu s 

ekonomskom, programskom, funkcijskom, organizacijskom i lokacijskom klasifikacijom te izvorima financiranja.   

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun je temeljem svih financijskih planova koordinirao i 

izradio konsolidirani Proračun Grada Pazina, što se može smatrati pripremom za uvođenje sustava riznice. 

 5. Vezano za poslove civilne zaštite, nakon donošenja Procjene ugroženosti, stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša Grada Pazina, te Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Pazina, 

Gradonačelnik je 30. listopada 2015. godine donio Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne 

zaštite na području Grada Pazina. Povjerenici i njihovi zamjenici imenovani su na razini mjesnih odbora, a obavljaju 

poslove civilne zaštite na osnovu Plana civilne zaštite Grada Pazina. U mjesecu srpnju stupio je na snagu novi Zakon 

o sustavu civilne zaštite  koji utvrđuje da je Grad Pazin kao jedinica lokalne samouprave dužan organizirati poslove 

iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje 

sustava civilne zaštite. 

Gradsko vijeće je na sjednici 18. prosinca 2015. godine donijelo Procjenu ugroženosti od požara i Plan 

zaštite od požara Grada Pazina. Procjenu i Plan izradio je Tim stručnjaka koji je svojom Odlukom imenovalo 

Gradsko vijeće. Procjena i Plan doneseni su nakon dobivanja pozitivnog prethodnog mišljenja Policijske uprave 

istarske i Vatrogasne zajednice Istarske županije.  

U suradnji s trgovačkim društvima kojima je osnivač, Grad kontinuirano provodi mjere zaštite od požara za 

objekte u svom vlasništvu. 

 6. Organizirane su manifestacije i svečanosti:  

Rim – obilježavanje tradicionalnog vjersko-pučkog blagdana kulturnim i zabavnim programom na Trgu slobode, 

1. kolovoza 2015. Uz grupu Colonia, kao glavnog izvođača, na Rimu su nastupili mladi pjevači Malog velikog 

mikrofona, Etno Skupina Šćike i Alfa Time Band.  

Lijepom našom – na inicijativu Hrvatske radio televizije u Pazinu je po drugi puta održano javno snimanje 

emisije Lijepom našom pred oko 1.000 posjetitelja. Emisija je nakon opsežnih priprema snimljena u novoj školsko-

gradskoj sportskoj dvorani 4. studenoga 2015. godine. Grad Pazin osigurao je potrebnu infrastrukturu i logističku 

potporu, koordinaciju s lokalnim izvođačima, sadržaj i uređenje tradicijskog kutka i pozornice, te marketing i prodaju 

ulaznica.  

Veseli prosinac - manifestacija koja se već niz godina održava tijekom mjeseca prosinca, s ciljem obogaćivanja 

turističke ponude Pazina u vrijeme božićnih blagdana i prikazivanja Pazin kao mjesta u koje će posjetitelji rado doći 

kako bi iskusili božićni doživljaj. Cijeli program provodi se u uskoj suradnji s ugostiteljima te udrugama i 

ustanovama koje djeluju u Pazinu. Jedan od rezultata suradnje je i zajednička promotivna knjižica Veseli prosinac u 

Pazinu koja obuhvaća više od 20 programa gradskih udruga i ustanova kao i brojne programe koje u prosincu 

priprema 11 pazinskih ugostitelja.  

Festival palačinki - zamišljen je kao manifestacija na kojoj će se kroz ponudu palačinki prezentirati ponuda 

lokalnih ugostitelja i OPG-ova uz cjelodnevnu zabavu za cijelu obitelj. Organiziran je po drugi puta povodom sv. 

Nikole, u subotu 5.12.2015. Organizira se u suradnji sa Udruženjem obrtnika Pazin, LAG-om Središnja Istra i 

Pučkim otvorenim učilištem. Kao dodatan vid promocije uključeni su ugostiteljski objekti (restorani, slastičarni, 

pizzerie, konobe i slično) s područja LAG-a Središnja Istra koji tijekom vikenda kada se održava Festival palačinki u 

posebnoj ponudi po promotivnim cijenama u svojim objektima nude različite palačinke spravljene od domaćih 
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proizvoda/namirnica. Također, u organizaciju su uključeni i lokalni trgovci koji za vrijeme trajanja Festivala 

palačinki imaju cjelodnevno radno vrijeme te posjetiteljima s festivalskom ulaznicom nude promotivne popuste. Na 

festivalu palačinki je uz tri velike kuhinje sudjelovalo 20-tak restorana i OPG-ova, uglavnom s područja središnje 

Istre, 6 restorana koji su se uključili posebnom vikend ponudom te 24 trgovca koji su se uključili u akciju s 

popustima. Na festivalu su održane dvije kino predstave, dvije kazališne predstave, jedan plesni nastup, dolazak 

Svetog Nikole i koncert dua Stand by. Broj posjetitelja bio je blizu 5.000.  

Božićni sajam – održan je po šesti puta na Trgu Slobode u nešto izmijenjenom izdanju. Oko 25 izlagača nudilo 

je svoje proizvode na štandovima postavljenima ispod dekoriranog šatora u razdoblju od 16. do 24.12.2015. Prodajni 

dio obogatili su nastupi 15-ak lokalnih udruga i ustanova koje su se uključile u program.  

Božićni koncert – održan je po drugi put na Trgu slobode, na sam dan Božića. Uz glavnog izvođača Nenu 

Belana na koncertu je nastupio lokalni rock cover band TTRT. Koncert je bio izvrsno posjećen.  

7. 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, a djelatnicima je omogućeno stručno osposobljavanje i usavršavanje. Posebno se vodila briga o štednji i 

racionalizaciji. 

8. Služba za unutarnju reviziju je u izvještajnom razdoblju obavila dvije unutarnje revizije iz Godišnjeg 

plana za 2015. godinu, davala stručna mišljenja u području obavljanja upravljačkih funkcija s ciljem poboljšanja 

efikasnosti i transparentnosti poslovanja Grada, surađivala sa upravnim tijelima Grada u izradi općih akata, 

poslovima proračunskog računovodstva, poslovima zaštite i spašavanja  te drugim poslovima.  

Voditelj Službe prisustvovao je godišnjem seminaru unutarnjih revizora Hrvatske i sastancima 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.  

Služba je surađivala s Državnim uredom za reviziju u toku obavljanja Revizije učinkovitosti upravljanja i 

raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije. U 

suradnji s upravnim odjelima pripremala je cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, izvješća, evidencije i druge 

informacije potrebne za obavljanje revizije te pripremila očitovanje na Nacrt izvještaja o obavljenoj reviziji. 

Služba je u prosincu 2015. godine izradila Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2016. do 2018. 

godine i Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. godinu 

 

 

VII. MJESNA SAMOUPRAVA 

 

Pored izgradnje komunalne i druge infrastrukture na područjima mjesnih odbora, već navedene u ovom 

Izvještaju, u skladu s inicijativama mjesnih odbora sufinancirani su njihovi programi i manifestacije. 

Nastavljeno je s provedbom projekta „Pazi(n) proračun!“ te je zaprimljeno ukupno 140 prijedloga za male 

komunalne akcije. U rujnu su održane javne rasprave po mjesnim odborima - predstavnici Grada Pazina prisutnima 

su predstavili analizu svih pristiglih prijava malih komunalnih akcija (procijenjene troškove, mogućnosti realizacije 

prijedloga i sl.), te su prijedlozi dani na glasanje i odabir malih komunalnih akcija. Raspravljalo se i o većim 

infrastrukturnim zahvatima koji su na području pojedinog mjesnog odbora potrebni, a od strane Grada dana je 

povratna informacija o statusu prijedloga, odnosno o mogućnostima za realizaciju. Na javnim raspravama 

sudjelovalo je ukupno 208 građana, najveći odazivi zabilježeni su u Lindaru 54 građana i Hekima 39 građana. 

Izglasane su ukupno 23 male komunalne akcije ukupne procijenjene vrijednosti 257.500,00 kuna. Projekt „Pazi(n) 

proračun!“ prezentiran je na konferenciji u organizaciji Svjetske banke „Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u JI 

Europi“ te tijekom  studijske posjete Hrvatskoj PEMPAL-ove Zajednice prakse za proračun, na temu proračunske 

pismenosti i transparentnosti. 

Održano je više pojedinačnih sastanaka i razgovora s predstavnicima MO, a Gradonačelnik i djelatnici 

upravnih tijela sudjelovali su i na sjednicama Vijeća MO. Na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web stranici 

Grada objavljivane su obavijest od interesa za građane. 

 

 

VIII. JAVNOST RADA 

 

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

i o radu Vijeća građani su informirani putem medija, mjesečnih konferencija, službenog portala Grada, intervjua i 

oglasnih ploča, objavom akata u službenom glasilu, a sve u cilju uključivanja građana u procese donošenja odluka. 

Građani su  tako  na neposredan način  informirani o radu gradskih tijela, problemima i ciljevima u daljnjem razvoju 

Grada odnosno podizanju kvalitete svakodnevnog života građana u svim područjima, sve u granicama proračunskih 

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

ne samo po pojedinačnim zahtjevima ovlaštenika, nego 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 

putem mrežnih stranica www.pazin.hr.  

S ciljem približavanja relevantnih informacija građanima tiskane su i podijeljene informativne brošure u 

vezi sa Strategijom razvoja Grada Pazina do 2020. godine, Programom potpora poduzetnicima i Proračunom Grada 

Pazina za 2016. godinu.  

Želimo da pružene informacije putem konferencija, web stranice, prijenosa sjednica Vijeća putem interneta i 

na druge načine, budu poziv građanima da se uključe u procese donošenja odluka, odlučivanja  i ostvarivanju potreba 

koji su od interesa za opću dobrobit naših građana i našeg Grada. 

 

 

KLASA: 023-01/16-01/07 

URBROJ: 2163/01-01-01-16-3        

Pazin, 18. ožujka 2016.             
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