Na temelju članka 35. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14.
i 1/18.), Gradskom vijeću Grada Pazina podnosim
IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA GRADA PAZINA
za siječanj – lipanj 2018. godine
I. UVODNO
Ovim se Izvještajem daje prikaz aktivnosti po pojedinim područjima iz nadležnosti gradonačelnika za
prvo polugodište 2018. godine s osvrtom na rad gradske uprave. Izvještaj o radu za drugo polugodište 2017.
godine Gradsko vijeće Grada Pazina raspravilo je 10. svibnja 2018. godine.
II. AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI
1. Općenito
1. U izvještajnom razdoblju gradonačelnik je obavljao poslove iz svog djelokruga u okviru ovlasti
propisanih zakonima, Statutom Grada Pazina i gradskim općim aktima. U poslovima upravljanja Gradom
gradonačelnik je, osobito u pripremi nacrta i prijedloga akata te drugih dokumenata imao stručnu podršku
gradskih upravnih tijela, ustanova i društva u su/vlasništvu Grada.
2. Gradonačelnik je kao nositelj izvršne vlasti na vlastiti poticaj i/ili na prijedlog ovlaštenih
predlagatelja donosio opće akte (odluke, zaključke, pravilnike, programe, informacije…), a prema Gradskom
vijeću Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) na razmatranje i donošenje prema Programu rada Gradskog vijeća za
2018. godinu, proslijedio je: Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana
„Dršćevka 2“; Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog 3.
komunalnog otpada na području Grada Pazina; Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu; Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada; Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Centar II“; Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2017. godini; Izvještaj o izvršenju Programa
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2017. godini; Prijedlog Prvih (I.)
izmjena Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu (u programu rada Vijeća, zajedno s pratećim programima,
predviđene za drugo polugodište); Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2018.
godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta; Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini; Prijedlog Prvih (I.) izmjena
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini; Prijedlog Prvih
(I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu; Prijedlog
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu
Grada Pazina (u programu rada Vijeća predviđene za drugo polugodište); Prijedlog Odluke o promjeni namjene
javnog dobra(u programu rada Vijeća predviđene za drugo polugodište); Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u
vlasništvu Grada Pazina; Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2017. godinu;
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu; Informaciju o stanju
sigurnosti na području Grada Pazina za 2017. godinu; Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne
vatrogasne postrojbe Pazin u 2017. godini; Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima
Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine; Izvještaj o radu Savjeta
mladih Grada Pazina u 2017 godini; Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2017.
godinu; Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2017. godinu; Izvješće o
radu i Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2017. godinu; Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2017. godinu; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini; Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za
srpanj – prosinac 2017. godine; Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina;
Gradonačelnik je uputio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje sljedeće akte koji nisu bili
planirani u Programu rada Vijeća za 2018. godinu: Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Grada Pazina; Prijedlog
Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na
području Grada Pazina; Prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje; Konačni
prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje; Prijedlog Odluke o formiranju
katastarske čestice dječjeg odmarališta u naselju Špadići u Poreču i određivanju suvlasničkih udjela na
novoformiranoj katastarskoj čestici; Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za
područje Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan;
Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Pazina.
Prema Programu rada Gradskog vijeća za 2018. godinu za prvo polugodište Gradskom vijeću nisu
dostavljeni: Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina, Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje
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naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu i Godišnji izvještaj o radu udruga Grada Pazina s financijskim izvještajima
za 2017. godinu, za koje se predviđa da će vijeću biti dostavljeni u drugom polugodištu, te Odluka o izradi
Urbanističkog plana uređenja radne zone „Podberam“ kod koje se radi o izradi plana po zahtjevu privatnih
investitora koji za sad nisu pokrenuli postupak za izradu i donošenje navedenog plana.
Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. srpnja za 2018. godine razmatrani su iz Programa rada Vijeća
za prvo polugodište: Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“; Izvješće o
radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2017. godinu; Izvještaj o financijskom poslovanju
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2017. godinu; Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića
„Olga Ban“ Pazin u 2017. godini; Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2017.
godinu s izvješćima: a) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2017. godinu i b)
o upravljanju i održavanju parkirališta pod naplatom u gradu Pazinu za 2017. godinu; Godišnje izvješće o
poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2017. godinu; Izvještaj o poslovanju trgovačkog
društva Pazin sport d.o.o. za 2017. godinu; Izvještaj o poslovanju i Financijski izvještaj Društva Pazin d.o.o. za
2017. godinu; Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. za 2017.
godinu; Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za
2017. godinu; Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2017. godine.
3. Gradonačelnik je u skladu sa svojim ovlastima donosio zaključke, rješenja, natječaje i druge akte
među kojima ističemo: Program mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2018. godinu; Plan prijma u
službu u upravna tijela Grada Pazina za 2018. godinu; Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u upravna tijela Grada Pazina za 2018. godinu; Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu
sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2018. godini; Odluku o kriterijima za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe Pazin u 2018. godini; Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Pazina; Odluku o
određivanju osobe za upoznavanje zaposlenika s Etičkim kodeksom gradske uprave Grada Pazina; Program
mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti za područje Grada Pazina u 2018. godini; Rješenje o
imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za davanje stanova u vlasništvu Grada
Pazina u najam; Odluku o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih
financiranju programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz
proračuna Grada Pazina u 2018. godini; Zaključci kojima se trgovačkom društvu Usluga d.o.o. odobrava zauzeće
javnih površina u svrhu ugradnje polu podzemnih kontejnera u gradu Pazinu; Natječaji za davanje u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina; Odluku o imenovanju članova projektnog tima za provedbu
projekta „Poduzetnički inkubator u Pazinu“; Odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga;
Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina
u 2018. godini i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu; Odluku o
dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini u
području odgoja i obrazovanja; Odluku o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz
proračuna Grada Pazina u 2018. godini u području kulture; Odluku o dodjeli financijskih sredstava
organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini u području socijalne skrbi i zdravstva;
Odluku o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2018.
godini u ostalim područjima od interesa za opće dobro; Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Pazina za 2018. godinu i Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava po Programu potpora
poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pazina za 2018. godinu; Zaključak o davanju prethodne suglasnost na
Odluku o Izmjeni i dopuni cjenika pogrebnih usluga; Zaključci o davanu prava služnosti; Natječaj za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Odluku o kupnji zemljišta; Plan operativne provedbe programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Pazina za 2018. godinu; Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Usluga d.o.o. Pazin na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada; Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje knjigovodstvene vrijednosti nekretnina
u vlasništvu Grada Pazina; Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu
Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro; Odluku o raspisivanju
Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje
udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.
4. Održano je 12 sjednica Gradonačelnikova kolegija na kojima su uz gradonačelnika i pročelnike, po
potrebi, prisustvovali i zamjenici gradonačelnika, ravnatelji i direktori ustanova i tvrtki kojima je Grad osnivač.
Na 4 sjednice Koordinacije gradonačelnika Grada Pazina i općinskih načelnika Pazinštine raspravljalo
se o temama: Plan razvoja širokopojasnog interneta; Obveze i postupci po Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom; Sporazum o izmjenama Sporazuma o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; Izrada
projektne dokumentacije za rekonstrukciju Odmarališta Špadići; Sporazum o sufinanciranju zapošljavanja
stručnog suradnika – logopeda za rad Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin; Informacija o uvođenju naknada
voditeljima Matične i područnih škola Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; Plan odvodnje središnje Istre;
Informacija o obnovi i digitalizaciji radiološke opreme u Istarskim domovima zdravlja; Problematika
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pribavljanja dokumentacije za registraciju kampova u domaćinstvu, kamp odmorišta i objekata robinzonskog
smještaja te prijedlozi za učinkovitije rješavanje zahtjeva zainteresiranih subjekata; Izvješće o izvršenju
programa rada i financijskom poslovanju Turističke zajednice središnje Istre za 2017. godinu; Prezentacija
prijedloga cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada;
Izvješće o ostvarivanju Programa rada Savjetovališta za brak i obitelj Pazin u razdoblju od 01.01. – 31.12.2017.
godine; Godišnje izvješće o pruženoj socijalnoj usluzi pomoć u kući; Dječje odmaralište Špadići (Okončani
obračun izdataka za Dječje odmaralište Špadići, Izvješće o vizualnom pregledu međukatne konstrukcije Dječjeg
odmarališta u Špadićima, prijedlog neodržavanja ljetovanja djece u Dječjem odmaralištu Špadići u 2018.
godini); Informacija o uključivanju u projekt „Sufinanciranje troškova školske prehrane za djecu u potrebi u
osnovnim školama u 2 hrvatske županije za drugo polugodište školske godine 2017/2018.“; Aneks Ugovora o
sufinaciranju Izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Dječjeg odmarališta Špadići u Poreču; Upisi u
Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku godinu 2017/2018.
Gradonačelnik je sudjelovao na skupštinama trgovačkih društava u (su)vlasništvu Grada Pazina,
skupštini Turističke zajednice središnje Istre, izbornoj skupštini Udruge umirovljenika Pazin, skupštini Udruge
antifašista Pazin te svečanim sjednicama gradova i općina u Istarskoj županiji.
Od protokolarnih aktivnosti izdvajamo: obilježavanje polaganjem vijenaca Dana pobjede nad fašizmom
i Dana oslobođenja Pazina, Dana antifašističke borbe i Dana državnosti, prijem za stipendiste Grada Pazina,
posjet pazinskom domu zdravlja povodom obilježavanja Svjetskog dana bolesnika, svečano otvorenje Dana
meda, prijem u povodu obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite, posjeti korisnicima Dnevnog boravka
za starije osobe Pazin, povodom Dana žena, svečana potpisivanja: Sporazuma o suradnji na uvođenju
građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama, Sporazuma o ulaganju u
izgradnju širokopojasne mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network) s tvrtkom RUNE ADRIA
d.o.o., Ugovora o izradi projektne dokumentacije za autobusni kolodvor u Pazinu, Ugovora o izvođenju radova
rekonstrukcije na dijelu nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700 – Vela Traba – D48) te Ugovora s
organizacijama civilnog društva za 2018. godinu u području odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i
zdravstva te ostalim područjima od interesa za opće dobro.
Gradonačelnik je predstavio javnosti projekt “Poduzetnički inkubator u Pazinu”, prisustvovao je
predstavljanju projekta „Izgradnja Doma za starije osobe Pazin“, obilježavanju Svjetskog dana zdravlja
povodom kojeg je održana javno zdravstvena aktivnost pod nazivom Pazin u pokretu, obilježavanju Nacionalnog
dana osoba s intelektualnim teškoćama, 3. Istarskim energetskim danima. Gradonačelnik je održao javnu
prezentacija o radu i aktivnostima Gradonačelnika i gradske uprave, za razdoblje svibanj 2017. – travanj 2018.
godine.
U izvještajnom razdoblju održavano je osam konferencija za novinare na kojima se govorilo o
aktualnim temama i odgovaralo na novinarska pitanja, gradonačelnik je sudjelovao u TV i radio emisijama i
primao na razgovor predstavnike gospodarskih i drugih organizacija, te građana.
5. Gradonačelnik i tijela Grada Pazina surađivali su s predstavnicima Istarske županije, gradova i općina
s područja županije, predstavnicima ministarstava i drugih državnih tijela, te s pazinskim gospodarstvenicima,
ustanovama, mjesnim odborima, udrugama i drugim tijelima. Gradonačelnik se aktivno uključio u provedbu
programa i osiguravanje sredstava za provedbu programa kandidiranih na razne natječaje. Organizirano je više
sastanaka i ostvaren je niz kontakata sa saborskim zastupnicima, dužnosnicima ministarstava (Ministarstvo
mora, prometa i infrastrukture; Ministarstvo poljoprivrede; Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Ministarstvo
pravosuđa i Ministarstvo kulture), čelnicima agencija i fondova (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje),
Županom, čelnicima županijskih tijela i gospodarskim subjektima.
2. O gospodarstvu i poduzetništvu
1. Izrađen je Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pazina za 2018. godinu za koji je
dobiveno pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede te je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva.
Izrađen je i Program mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2018. godinu, objavljen je Javni poziv za
podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva, te je izrađen letak s informacijama o
Mjerama te distribuiran svim poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Pazina. U 2018. ukupno su do kraja
lipnja 2018. odobrena sredstva u visini od 60.428,88 kn, od čega: Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
48.628,88 kn (5), Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, 10.000,00 kn (1),
Subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala, 1.800,00 kn (1), Sufinanciranje kamatne stope
poduzetničkih kredita 7.873,81 (4).
2. Početkom 2018. godine zaprimljena je Odluka o financiranju projekta uređenja Poduzetničkog
inkubatora u visini od 2.730.093,31 kn sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, te je potpisan Ugovor
o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.901.381.39 kn. Kroz projekt će se
rekonstruirati i adaptirati prostor za poduzetnički inkubator s 5 potpuno opremljenih ureda za poduzetnike,
uredski prostori za djelovanje Razvojne agencije te jedna multifunkcionalna prostorija za potrebe organiziranja
predavanja, seminara radionica.
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Do sada je izrađen izvedbeni projekt rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade, održana je početna
konferencija projekta, izrađen je vizualni identitet projekta, u tijeku je izrada poslovnog plana Poduzetničkog
inkubatora u Pazinu te je objavljeno javno nadmetanje „Izvođenje radova rekonstrukcije i opremanja poslovne
zgrade – Poduzetnički inkubator u Pazinu.
3. Projekt „Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni Ciburi“, ukupne vrijednosti 3.230.080,71. koji je
prijavljen na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Razvoj infrastrukture poduzetničkih
zona“ čijom realizacijom bi bila izgrađena prometnica u zoni površine 1.237,44 m2 sa svom pripadajućom
infrastrukturom, prošao je administrativnu provjeru te je sada u fazi ocjene
4. Projekt „Poduzetnici u školi – BUSINESS I(S)n sChOOl“ započet u 2017. godini provodi se i
tijekom 2018. godine; 26. i 27. veljače 2018. održane su radionice za učenike trećih i četvrtih razreda Gimnazije
i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin na kojima su se učenicima predstavili brojni poduzetnici i institucije sa
područja Istarske županije. Cilj projekta je približiti učenicima svijet rada odnosno upoznati učenike sa
poduzetništvom, mogućnostima samozapošljavanja, trenutnim potrebama na lokalnom tržištu rada, te prenijeti
učenicima što više informacija o različitim zanimanjima. Projektom se ujedno stvaraju i uvjeti boljeg i jačeg
povezivanja obrazovnog sustava s lokalnim gospodarstvom. Potaknuti pozitivnim reakcijama učenika na ovakav
način predstavljanja svijeta rada, partneri u ovom projektu već su započeli razgovore i promišljanja o sljedećem
sličnom predstavljanju poduzetnika koje se planira početkom sljedeće školske godine.
3. O održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
1. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u najvećem dijelu obavljala je „Usluga“
d.o.o. Pazin. Javne površine su redovito održavane i čišćene prema godišnjem Programu. U sklopu održavanja
javnih površina na zahtjev stranaka i prema zaključcima Komisije za hortikulturu i uređenje javnih površina u
Gradu Pazinu izvršene su intervencije na zelenim površinama. Izvršeno je redovno zaštitno tretiranje ukrasnog
bilja i urbanog drveća u Gradu Pazinu. Prema potrebi naručivani su radovi zatvaranja i preusmjeravanja prometa,
čišćenja, osiguranja električne energije, radovi košnje i sl. Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda
provodilo se prema redovnom godišnjem Programu održavanja postojećeg sustava s pojačanim dodatnim
mjerama čišćenja. Održavanje groblja izvodilo se redovito prema godišnjem Programu.
2. Nerazvrstane ceste na području Grada Pazina preuzete na temelju Zakona o cestama („Narodne
novine“ broj 84/11.) održavane su u skladu s zakonskim i podzakonskim odredbama te u skladu s usvojenim
godišnjim Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini.
U izvještajnom razdoblju aktivnosti iz Operativnog programa redovnog i pojačanog održavanja
preuzetih javnih cesta u nerazvrstane ceste odvijale su se putem dvaju izvoditelja radova - trgovačkog društva
„Istarske ceste“ d.o.o. Pula i trgovačkog društva „Usluga“ d.o.o. Pazin.
Poslove održavanja 15,70 km preuzetih nerazvrstanih cesta obavljalo je trgovačko društvo „Istarske
ceste“ d.o.o. Pula. Preostale preuzete dionice nerazvrstanih cesta (59.95 km) održava trgovačko društvo
„Usluga“ d.o.o. Pazin na temelju sklopljenog Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta trgovačkom društvu u su/vlasništvu Grada Pazina.
Izvedbeni programi zimskih službi pri trgovačkim društvima odvijali su se kontinuirano. Program je
realiziran u cijelosti bez značajnijih poteškoća po odvijanju prometa.
3. Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina obavljalo je prema Odluci o
komunalnim djelatnostima društvo „Usluga“ d.o.o. Pazin. Operativna realizacija programa održavanja ostalih
nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina ukupne dužine 159,87 km odvijala se u obliku redovnog
održavanja asfaltnih i makadamskih kolnih konstrukcija na kojima su vršena redovna posipavanja, nasipavanje
kamenog drobljenca, čišćenje odvodnih kanala i odrona te sanacija oštećenja asfaltnog zastora krpanjem udarnih
rupa. U sklopu programa redovnog održavanja obavljali su se poslovi strojno - ručne košnje raslinja kao i sječa
stabala u pojasu cesta, strojno-ručna čišćenja redovnim pometanjem prometnih površina, čišćenja sustava
oborinske odvodnje, čišćenja i uređenja bankina, čišćenja i uklanjanja odrona iz klizišta terena, popravka,
dopune i zamjene dotrajale vertikalne prometne signalizacije i dr.
U izvještajnom razdoblju rad zimske službe odvijao se u skladu s odredbama Izvedbenog programa rada
zimske službe za 2017. -2018. godinu. Organizacija kao i operativno djelovanje rada zimske službe odvijalo se u
koordinaciji sa nadležnim službama Grada Pazin, ŽUC- Istarske županije Pazin, HUC Pula, MUP - PP Pazin te
tvrtkom „Istarske ceste“ d.o.o. Pula.
U sklopu izgradnje sustava sanitarne odvodnje naselja Katun Trviški - Brajkovići asfaltirana je
makadamska nerazvrstana cesta NC0907 (NC0904 – Radna zona Katun Tviški 1) u naselju Brajkovići.
4. Održavanje sustava javne rasvjete obavljala je tvrtka „Vilstroj“ d.o.o. Buzet u skladu s odredbama iz
četverogodišnjeg Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete i
prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina.
Program održavanje sustava javne rasvjete područja Grada Pazina provođen je kontinuirano u skladu s
ugovornim odredbama. Zbog dotrajalosti postojećeg sustava javne rasvjete učestalo su zamjenjivani dotrajali i
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neispravnih elemenata na sustavu javne rasvjete. Podaci o svim ostvarenim materijalnim izdacima evidentirani
su putem Građevinskog dnevnika, dok je redovnu kontrolu i ovjeru obavljala nadležna služba Odjela.
Nakon božićnih i novogodišnjih blagdana obavljena je demontaža postojeće ukrasne opreme.
4. O gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture
1. Izrađen je Idejni projekt za rekonstrukciju raskrižja ulice D64 i ulica Štefanije Ravnić i Frane
Novljana i rekonstrukciju prometnice Štefanije Ravnić, riješeni su imovinsko pravni odnosi, izrađen je geodetski
projekt te je predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.
2. Nastavljena je izgradnja sustava sanitarne odvodnje aglomeracije Brajkovići – Trviž (naselja Buići,
Zovići, Brajkovići, Katun Trviški, Trviž) s planiranim rok završetka radova je u kolovozu 2018. Investitor
radova je društvo IVS d.o.o. Buzet.
3. Paralelno uz radove na sustavu sanitarne odvodnje, na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC500700 u
naselju Katun Trviški izgrađen je sustav oborinske odvodnje u dužini od približno 80 m te upojni bunar za
prihvat oborinske vode.
S trgovačkim društvom Grafist d.o.o. sklopljen je Ugovor za izvođenje radova na izvedbi oborinske
odvodnje na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC504400 - Katun Trviški (NC500700) – Bravari - Kašćerga
(NC500560). Riječ je o zatvorenom sustavu oborinske odvodnje dužine 300-tinjak metara, koji se kod Starog
puta spaja na postojeći sustav oborinske odvodnje. Dinamika radova prati dinamiku radova na izgradnji sustava
sanitarne odvodnje.
4. S trgovačkim društvom IVS d.o.o. Buzet nastavljena je dobra praksa izvođenja paralelnih radova na
komunalnoj infrastrukturi. U naseljima Katun Trviški, Trviž, Buići, Zovići i Brajkovići izvode se radovi na
postavljanju podzemne infrastrukture za javnu rasvjetu, uz radove na izgradnji sustava sanitarne odvodnje.
5. U naselju Katun Trviški izvedeno je proširenje dijela nerazvrstane ceste NC504500 (Katun Trviški
(NC500700) – Brajkovići (NC500560)) u dužini od približno 450 m. Riječ je o obostranom proširenju kolnika u
širini od 0,5 m i izgradnji bankina 0,5 m), te asfaltiranju dijela makadamske nerazvrstane ceste NC0903
(NC500700 – Brdo – NC500700) u dužini od 100-tinjak metara. Izvođaču radova, trgovačkom društvu Grafist
d.o.o. preostaje izvršiti primopredaju i sastaviti okončani obračun radova.
6. Tijekom izvođenja radova na sustavu sanitarne kanalizacije u investiciji IVS d.o.o. i radova na
sustavu oborinske odvodnje u investiciji Grada Pazina na dijelu nerazvrstane ceste NC504400 (Katun Trviški
(NC500700) – Bravari - Kašćerga (NC500560)) na dionici od Starog puta do ulaza u staru jezgru Trviža
započeti su i radovi na uklanjanju postojećeg suhozida i izvedbi novog potpornog zida i nogostupa. Budući da je
izvođenje radova na sustavu odvodnje utjecalo na već ionako narušenu stabilnost zida odlučeno je da će se
zajedničkom investicijom Grada Pazina i IVS d.o.o. pristupiti sanaciji. Radovi su ugovoreni s Izvođačem Grafist
d.o.o. Radovi su u tijeku.
7. Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700 – Vela Traba - D48) od naselja Mala
Traba do naselja Vela Traba – u izvještajnom razdoblju Grad Pazinu je dostavljena Odluka o prihvatljivosti
projekta te je sklopljen Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju (APPRRR). Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te je sva nužna dokumentacija
dostavljena u APPRRR na „ex ante“ kontrolu, nakon koje se očekuje zaprimanje Odluke o dodjeli sredstava.
8. II. faza paralelne izgradnje podzemne infrastrukture javne rasvjete i elektroničke komunikacijske
infrastrukture uz kolektor sanitarne odvodnje u naselju Stancija Pataj u tekućem izvještajnom razdoblju se
odvijala u manjem obimu budući da je dinamika radova vezana uz dinamiku radova na izgradnji sanitarne
kanalizacije naselja čija dinamika pak ovisi o priljevu sredstava od Hrvatskih voda.
9. Započeli su radovi na izgradnji kolektorske mreže sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lindar.
Investitor radova je društvo IVS d.o.o. Buzet.
10. U naselju Lindar započeti su radovi na polaganju zaštitne cijevi za potrebe proširenja sustava javne
rasvjete, paralelno uz izgradnju sustava sanitarne odvodnje naselja.
11. Grad Pazina i društvo RUNE Adria telekomunikacijska infrastruktura d.o.o. potpisali su Sporazum
o izgradnji infrastrukture na području Grada Pazina na temelju iskazanog interesa za vlastito ulaganje u
širokopojasne mreže sljedeće generacije.
Rural Network Project (RUNE) je projekt kojeg na području Republike Hrvatske provodi RUNE Adria
d.o.o. a pokrenut je s ciljem osiguranja ultrabrze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u
ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranska i Istarska županija) i Slovenije. RUNE Adria d.o.o. gradi
pristupnu mrežu na modelu „Fibre To The Home“ – FTTH (svjetlovod do kuće) za sve potencijalne korisnike na
području obuhvata projekta. RUNE Adria d.o.o. je u sklopu javnih rasprava na području Istarske županije
iskazala komercijalni interes za gradnju širokopojasne svjetlovodne mreže te se obvezao istu izgraditi u
trogodišnjem razdoblju. Navedenim iskazom obuhvaćeno je i područje naselja Lindar na kojem se počelo s
izvođenjem radova, paralelno uz izgradnju mreže sanitarne odvodnje.
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5. O zaštiti okoliša
1. Ishođena je uporabna dozvola za I. Fazu sanacije odlagališta komunalnog otpada Jelenčići. Izrađen je
Elaborat zaštite okoliša za IV. Fazu sanacije odlagališta otpada Jelenčići V te je u Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike dostavljen zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i
izdavanje rješenja.
2. Po provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za sanaciju odlagališta
otpada Jelenčići V – staro odlagalište, ishođeno je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Od
Ministarstva zaštite okoliša i energetike ishođeno je i Mišljenje nadležnog tijela o ispravnoj primjeni zahtjeva
vezanih za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, te da je postupak u skladu s Direktivom 2011/92/EU.
U lipnju su Grad Pazin i tvrtka H-PROJEKT d.o.o. sklopili Ugovor o izradi projektne dokumentacije za
„Glavni projekt Sanacije odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V- staro odlagalište, te je s Fondom za zaštitu
okoliša sklopljen Dodatak broj 2018/001371 osnovnog Ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u
financiranju usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog
otpada „Jelenčići V – staro odlagalište“ na sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda davanjem pomoći.
3. Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada Jelenčići V“
prijavljen je na javni Poziv za građenje reciklažnih dvorišta (KK.06.3.1.03). 23.05.2018. Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Pazin potpisali su Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. –
2020. (vrijednost bespovratnih sredstava je 899.577,95 kn što je 85% vrijednosti priznatih troškova koji iznose
1..058.327,00 kn).
4. Projekt izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom prijavljen je pod
nazivom „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“. Dobivena je Odluku o financiranju za
navedeni projektni prijedlog. Vrijednost projekta je 439.697,86 kn, od čega su EU sredstva iz Kohezijskog fonda
u visini od 85% odnosno 373.743,15 kn što je potvrđeno Odlukom o financiranju. Ostatak od 15% se dijeli na
sve partnere s kojima je sklopljen ugovor o provedbi ovog projekta (Grad Buzet i općine: Lanišće, Motovun,
Tinjan, Karojba, Cerovlje, Gračišće, Sv. Petar u Šumi i Lupoglav), ovisno o vrsti aktivnosti i broju stanovnika.
5. Grad Pazin se u svibnju 2018. godine prijavio na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika
za odvojeno prikupljanje otpada raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za
sufinanciranje nabave spremnika sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. U srpnju 2018. godine Grad
Pazin i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su Ugovor br. 2018/001200 o nabavi
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Procijenjena vrijednost opreme je 935.602,00 kn od čega Fond i
MZOIE sufinanciraju 85%.
6. Donesen je Program mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Pazina u
2018. godini. Provedene su sve mjere u skladu s Programom. U siječnju 2018. godine, Grad Pazin i Veterinarska
ambulanta Pula d.o.o. sklopili su Ugovor o obavljanju veterinarsko higijeničarskih poslova na području Grada
Pazina za 2018. godinu i Ugovor o povjeravanju poslova neškodljivog sabiranja nusproizvoda životinjskog
podrijetla na području Grada Pazina za 2018. godinu. U ožujku 2018. godine, Grad Pazin i Eko servis „MATIĆ“
sklopili su Ugovor o provedbi mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
7. Od početka lipnja 2018. godine do kraja sezone kupanja odnosno do kraja kolovoza putem Zavoda
za javno zdravstvo provodi se redovito ispitivanje vode za kupanje na lokaciji Zarečki krov – Pazinski potok,
dinamikom uzimanja uzorka svakih 15 dana. Rezultati se redovno objavljuju na web stranici Grada Pazina.
8. U svibnju 2018. 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.
9. U lipnju 2018. Grad Pazin i Javna ustanova Natura Histrica sklopili su IV. Aneks Ugovora o izradi
Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice s rokom izvršenja do 20. prosinca 2018. godine.
10. Od 24. do 26. svibnja održani su 3. po redu Istarski energetski dani u sklopu kojih su održana
predavanja namijenjena stručnjacima i predstavnicima JL(R)S te izložba namijenjena građanstvu i ostalim
posjetiteljima u prostorima školsko-gradske dvorane u Pazinu. Održana je i radionica namijenjena djeci te
predavanje za srednjoškolce. Cilj energetskih dana, koji su ove godine bili na regionalnoj razini, je podizanje
svijesti o korištenju obnovljivih izvora energije te o postizanju energetske učinkovitosti.
III. O DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA
1. Odgoj i obrazovanje
1. Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin provodio je program u skladu s Godišnjim programom rada ustanove u
pedagoškoj 2017./2018.g., Kurikulumom ustanove te propisima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
U pedagoškoj godini 2017./18. u programe Dječjeg vrtića bilo je uključeno ukupno 499 djece, od toga
296 (59,3%) u Matičnom vrtiću Pazin te 203 (40,7%) u Područnim vrtićima općina Pazinštine. Broj djece
ograničen je prije svega prostornim kapacitetima pa tako u Matičnom vrtiću u Pazinu (gornji i donji vrtić) djeluje
ukupno 10 odgojnih skupina, što je maksimalni broj mogućih skupina prema Državnom pedagoškom standardu,
od toga 3 jasličke i 7 vrtićkih skupina. U Donjem vrtiću djeluje 4 vrtićke skupine. Prosječni broj djece po skupini
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je 21,1 dijete. U redovne programe vrtića uključeno je 3 djece s teškoćama koji imaju Rješenje nadležnog Centra
za socijalnu skrb.
Program predškole obuhvaća aktivnosti pripreme djece predškolske dobi za polazak u školu. U
izvještajnom razdoblju Program predškole nije se provodio kao izdvojeni program, već su sva djeca koja su bila
školski obveznici (147 djece) tijekom godine uključena u redoviti program Vrtića. Cjelodnevni Program
predškole pohađalo je 4 djece, dok je 2 djece polazilo trosatni program od siječnja do lipnja u matičnom i
područnim vrtićima.
Provedena je kontrola prehrane i higijensko - sanitarni nadzor u ustanovi s ciljem unapređenja prehrane
i higijensko - sanitarnog nadzora u predškolskim ustanovama. Nadzor je proveo Zavod za javno zdravstvo
Istarske županije, a utvrđeno je da je postignuta zadovoljavajuća prehrana u skladu s preporukama, optimalni
higijensko sanitarni uvjeti i konzumacija zdravstveno ispravnih obroka te je izvršena promocija pravilne
prehrane - prihvaćanja i usvajanja pravilnih prehrambenih navika kao jednog od sastavnih čimbenika zdravog
životnog stila još od najranije dobi.
2. Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin provodila je nastavu – redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku,
prema nastavnim planovima i programima Ministarstva znanosti i obrazovanja te Godišnjem planu i programu
rada Škole za 2017./2018. godinu.
Prijevoz učenika organiziran je za 756 učenika (369 učenika nižih i 387 učenika viših razreda) na 16
linija.
Provedena je kontrola prehrane i higijensko-sanitarni nadzor nad Matičnom školom u Pazinu te
područnim školama Trviž i Kašćerga. Kontrolom je utvrđeno kako su u navedenim objektima osnovne škole,
zahvaljujući kontinuiranom higijensko sanitarnom nadzoru, higijensko sanitarni uvjeti optimalni, a rezultati svih
analitičkih izvješća u skladu su s važećim preporukama.
Osim zakonskog standarda Grad Pazin financira brojne aktivnosti iznad standarda. U projekt
INkluzivne škole 5, čija je provedba započela u školskoj godini 2017./18., a trajat će 48 mjeseci, u izvještajnom
razdoblju bilo je uključeno 40 učenika s teškoćama u razvoju te je zaposleno 38 pomoćnika u nastavi i 1 stručno
komunikacijski posrednik, od čega sedam u pazinskoj osnovnoj školi. Projekt se financira u okviru
instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u
razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ na temelju poziva
UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.2020. Ukupna vrijednost projekta je 9.422.774 kuna, od kojih je iz Europskog socijalnog fonda nositelju
projekta Gradu Pazinu, odobreno bespovratnih 8.000.000 kuna, putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU
projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 853.664,64 kuna, a ostatak sredstava u iznosu od 569.099,80 kuna će
podmiriti gradovi-partneri (Grad Labin, Grad Rovinj, Grad Poreč i Grad Umag) iz svojih proračuna.
Na temelju Sporazuma Grada Pazina i općina Pazinštine od 31. siječnja 2017. do 31. siječnja 2018.
godine u Osnovnoj školi bila je zaposlena logopedinja na 4 sata. Preostala 4 sata logopedinja je bila zaposlena u
Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin. Zbog povećanih potreba za logopedskim tretmanom od 1. veljače 2018. godine
Osnovna škola je zaposlila logopedinju na puno radno vrijeme.
Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin, u trajanju od 4. do 6. travnja 2018. godine, organizirala je
„Školu za matematičke sveznalice 2018.“ uz financijsku potporu Grada Pazina, te je na taj način omogućeno
besplatno sudjelovanje prijavljenih učenika. Cilj projekta je popularizacija matematičkih i srodnih sadržaja, te
kvalitetno provođenje dijela proljetnog odmora za dio učenika škole. Prvobitni plan bio je okupiti dvadesetak
nadarenih učenika od 4. do 8. razreda za matematičko područje, no interes učenika bio je puno veći. Prijavilo se
38 učenika kojima je omogućeno sudjelovanje u radu proljetne škole.
Tijekom izvještajnog razdoblja 2 djelatnika Osnovne škole sudjelovala su na edukaciji nužnoj za
uvođenje nove izvannastavna aktivnost – Građanskog odgoja i obrazovanja koji se uvodi od školske godine
2018./19. za 5. razrede Matične škole u Pazinu. U prvoj godini Osnovna škola započinje s postupnim uvođenjem
građanskog odgoja kao izvannastavne aktivnosti u 5. razredima. U sljedeće tri godine nova aktivnost se postupno
uvodi na sljedeći način: 2. godina uvođenja - dvije izvannastavne aktivnosti, jedna za 5. razrede a druga za 6.
razrede; 3. godina uvođenja - po tri izvannastavne aktivnosti, jedna za 5. razrede, druga za 6. i treća za 7.
razrede; 4. godina uvođenja - po četiri izvannastavne aktivnosti, jedna za 5. razrede, druga za 6. razrede, treća za
7. i četvrta za 8. razrede. Nakon završenog ciklusa sve sljedeće godine provodi se kao i četvrta godina
uvođenja/ciklusa.
14. lipnja 2018. godine, tradicionalno povodom kraja školske godine, zamjenica gradonačelnika
Mirjana Galant je uspješnim učenicima i mentorima, koji su ostvarili zapažene rezultate i dospjeli do ranga
državnih natjecanja, dodijelila priznanja i poklone. Nagrađeno je 113 učenika i 23 mentora koji su sudjelovali na
natjecanjima na državnoj razini.
Redovito su isplaćivane stipendije za učenike i studente. Na dan 30. lipnja 2018. godine Grad Pazin je
stipendirao 15 učenika i 50 studenata.
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3. Područje kulture i zaštite kulturnih dobara
Prijavama na javne pozive Ministarstva kulture i Istarske županije, za uvrštenje u njihove programe
javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, Grad Pazin je za provođenje svojih programa obnove i zaštite kulturnih
dobara ostvario sufinanciranje Ministarstva kulture u iznosu od ukupno 530.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kn
za radove na Kaštelu, 150.000,00 kuna za nastavak radova na palači Rapicio, 30.000,00 kuna za nastavak
arheoloških istraživanja u Bermu te 100.000,00 kuna za sanaciju zvonika crkve Sv. Nikole u Pazinu. Od Istarske
županije ostvareno je sufinanciranje u iznosu od 50.000,00 kuna za sanaciju Kaštela. U izvještajnom razdoblju
završene su procjene prijavljenih projekata, odobravanja projekta te potpisivanje ugovora, dok se izvođenje
radova odvija u drugom polugodištu godine.
Nastavljeno je sa sufinanciranjem projekta Austrijska Istra, programske aktivnost Kuće za pisce, a
sufinanciran je i koncert limene glazbe iz Njemačke.
Pučko otvoreno učilište u Pazinu je, u skladu sa svojim godišnjim programom, u prvom polugodištu
realizirao sljedeće programske aktivnosti: redovni kazališni i glazbeni programi, glazbeni ciklus Jazzva puna
glazbe, Mali kanat, Festival mladih pjevača i Plesni susret.
Gradska knjižnica Pazin realizirala je sljedeće aktivnosti: održavanje redovitih pričaonica i radionica za
djecu i mlade, gostovanje pjesničke karavane 55. Goranovog proljeća u suradnji s Muzejem Grada Pazina.
Obilježeni su prigodni dani poput Međunarodnog dana darivanja knjiga, Noć knjige, Dan Grada Pazina. U
suradnji s Monte Librićem organizirano je gostovanje kanadskog autora Davida Homela u Pazinu. Realizirana su
i gostovanja Ivane Plechinger, Bruna Šimleše i Davora Rostuhara, kao i književna druženja s gostima Kuće za
pisce (Rizvanović, Šeparović, Shopov, Beganović).
Od programskih aktivnosti Muzeja Grada Pazina realizirane su: Tematska izložba Gremo na kafe,
obilježavanje Noći muzeja u suradnji s Etnografskim muzejom Istre. U suradnji s Hrvatskim državnim arhivom i
Istarskim arhivističkim društvom u lipnju je održan prvi Bring your history day, s ciljem sakupljanja građe i
gradiva iz osobnih (obiteljskih) arhiva za potrebe zaštitnog snimanja i objave na portalu Topoteka Ysterreich.
4. Područje socijalno-zdravstvene skrbi
Pravo na naknadu za troškove stanovanja – režijske troškove koristilo je ukupno 38 korisnika (33 samca
i 5 kućanstava), od čega je bilo 17 korisnika zajamčene minimalne naknade te 21 korisnik koji je pravo ostvario
na temelju uvjeta prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina.
U izvještajnom razdoblju izdano je 55 rješenja za jednokratnu naknadu za novorođeno dijete.
Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u punom (100%) iznosu u skladu
s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina, ukoliko ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili poseban uvjet iz
Odluke, tijekom izvještajnog razdoblja pravo su koristila su 2 djeteta.
U izvještajnom razdoblju, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina, 43 djeteta ostvarivala su
pravo na naknadu u visini od 75% troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi za treće i svako sljedeće
dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 29. godine
života).
Grad Pazin je u skladu s Pravilnikom o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića
Olga Ban Pazin: a) sufinancirao troškove boravka u Dječjem vrtiću za 33 djeteta (za obitelji čije dvoje i više
djece istovremeno polaze Dječji vrtić) u 25%-tnom iznosu; b) sufinancirao naknadu za boravak djece u Vrtiću u
75%-tnom iznosu za dva djeteta s poteškoćama u razvoju; c) sufinancirao 30%-tni iznos od ukupne cijene
boravka u Vrtiću za troje djece samohranih roditelja i djecu blizance koji istovremeno pohađaju vrtić.
Pravo na naknadu troškova toplog obroka u osnovnoj školi u izvještajnom razdoblju koristilo je 39
učenika. Od toga 35 u omjeru od 75% i 4 u 100% iznosu.
Naknadu za materijalnu zaštitu učesnika NOR-a u 2018. ostvarit će 6 korisnika. Postupak za pripremu
isplata naknada korisnicima proveden je tijekom izvještajnog razdoblja dok će isplata biti izvršena u drugom
polugodištu 2018. godine.
Pravo na jednokratnu novčanu naknadu korisnicima koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu bili
u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana
obitelji ili nositelja prava, elementarne nepogode, zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne
odjeće i slično, u tijeku izvještajnog razdoblja koristilo je 17 korisnika.
Uoči Uskrsa pripremljeno je i podijeljeno 90 paketa najugroženijim osobama i(li) kućanstva, koji su
sadržavali hranu i higijenske potrepštine vrijednosti 150,00 kuna.
Pravo na mjesečnu naknadu u novčanom iznosu od 200 kuna ostvarivalo je 10 korisnika zajamčene
minimalne naknade starijih od 50 godina.
Pravo na naknadu za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na tretman
u ustanove kategorizirane za njegove potrebe u izvještajnom razdoblju koristilo je ukupno je 6 djece i njihovih
roditelja.
Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin financirana je u skladu sa Zakonom o
Hrvatskom Crvenom križu iz proračuna Grada Pazina. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin pružatelj je
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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 85 korisnika od kojih je 29 iz Grada Pazina.
GDCK je desetu godinu zaredom provoditelj projekta „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe
u Gradu Pazinu“ u kojem sudjeluje dvadesetak osoba uglavnom s područja Grada. U izvještajnom razdoblju
GDCK Pazin prijavilo je projekt Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te je za tu
namjenu odobreno 70.000,00 kuna za razdoblje provedbe projekta od 1. lipnja 2018. do 31. svibnja 2019. godine
Usluge Savjetovališta za brak i obitelj Pazin koristilo je 48 korisnika, od toga 22 iz Grada Pazina. U
izvještajnom razdoblju pripremljen je prijedlog projekta za sufinanciranje Savjetovališta u 2018. godini od strane
Istarske županije i upućen nadležnom upravnom odjelu, koji je odobrio sufinanciranje u visini od8.000,00 kuna.
Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Pazin je za šestero djece i/li njihovih pratioca plaćao prijevoz na
rehabilitaciju u Dnevni centar Veruda Pula. U travnju 2018. godine Grad Pazin i Dnevni centar za rehabilitaciju
Veruda Pula sklopili su Ugovor o korištenju sredstava proračuna Grada Pazina za 2018. godinu – za redovnu
djelatnost Dnevnog centra u iznosu od 65.000,00 kuna dok su u srpnju 2018. godine sklopili Ugovor o
korištenju sredstava proračuna Grada Pazina za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna namjenski za
sufinanciranje kupnje kombi vozila za potrebe Dnevnog centra namijenjenog krajnjim korisnicima s područja
Grada Pazina (djeci s teškoćama u razvoju i neurorizicima).
U korištenje socijalne usluge Poludnevnog boravka u Pazinu, s ciljem prevencije institucionalizacije i
poboljšanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, uključeno je 15- ak osoba pod
stručnim vodstvom dvije voditeljice.
U vezi s projektom izgradnja Doma za starije osobe Pazin u izvještajnom zadoblju realizirano je
sljedeće: 1) 25. siječnja s AG studiom d.o.o. sklopljen je II. Aneks Ugovoru o Izradi projektne dokumentacije za
ishođenje lokacijske dozvole za Dom. Produljenje roka izvršenja usluge (do 31. ožujka) bilo je potrebno zbog
potrebe nadopune i usuglašavanja posebnih uvjeta javnopravnih tijela (Ministarstva unutarnjih poslova i
Istarskog vodovoda Buzet). 2) 12. veljače održan je sastanak s HEP-om u Puli, a tema sastanka bili su posebni
uvjeti građenja za Dom za starije osobe Pazin. 3) 12. ožujka u dvorani Istra u Spomen domu u Pazinu pred više
od stotinjak zainteresiranih građana održana je javna prezentacija idejnog projekta – Dom za starije osobe Pazin.
4) 19. ožujka projektant je UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti predao Idejni projekt Doma sa
svom potrebnom popratnom dokumentacijom. 5) 9. travnja izdana je Lokacijska dozvola koja je 4. svibnja
postala pravomoćna i izvršna. 6) 17. svibnja u Katastru u Pazinu predan je Zahtjev za provedbu parcelacije
postojećih katastarskih čestica radi formiranja jedne nove katastastarske čestice na kojoj se planira graditi Dom,
7) 25. srpnja odabran je ponuditelj za izvođenje geotehničkih istražnih radova na lokaciji budućeg Doma društvo Geotech d.o.o. iz Rijeke.
14. lipnja dobivena je Građevinska dozvola za gradnju Društvenog centra za osobe s invaliditetom, koja
je 11. srpnja postala pravomoćna i izvršna, a očekuje se raspisivanje natječaja za financiranje gradnje.
5. Područje sporta i rekreacije
Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, je u izvještajnom razdoblju provela Natječaj za sufinanciranje
Programa javnih potreba u sportu u 2018. godini. Prijedlozi za sufinanciranje sportskih programa za provedbu
Programa javnih potreba odnose se na sljedeće aktivnosti: 1. Redovna aktivnost sportskih klubova i udruga
(programi sportskih škola; programi treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta i mlađih dobnih kategorija;
redovna djelatnost sportskih saveza; organizacija sportskih priredbi, provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti
građana; provedba sportskih aktivnosti djece predškolske dobi; provedba sportskih aktivnosti osoba s teškoćama
u razvoju i osoba s invaliditetom) – ukupno raspoloživo 660.000,00 kuna. 2. Sportske manifestacije (organizacija
sportskih manifestacija povodom obilježavanja gradskih blagdana (ukupno raspoloživo 25.000,00 kn). Nakon
provedenog natječaja, Skupština Zajednice donijela je Odluku o sufinanciranju sportskih programa, odnosno
Plan raspodjele financijskih sredstava za Program javnih potreba Grada Pazina u sportu za 2018. godinu.
Dodjeljenim sredstvima financira se redovna aktivnost 18 sportskih klubova i udruga te 17 sportskih
manifestacija.
Tijekom prve polovice 2018. godine Zajednica sportskih udruga na natječaj Središnjeg državnog ureda
za šport prijavila je projekt Grad u pokretu. Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje
športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2018. godini od 15. lipnja 2018. godine
projekt je prihvaćen za sufinanciranje. Partneri na projektu su Dječji vrtić Olga Ban Pazin, Športsko rekreativni
klub Vita Pazin, Boćarski klub Pazin i Planinarsko društvo Pazinka. Ukupna vrijednost projekta iznosi
125.690,00 kn, od čega je 80%, odnosno 100.552,00 kn sufinancira Središnji državni ured za šport. Vrijeme
provedbe je od 1. veljače do 30. studenog 2018. Ciljevi projekta su poboljšanje kvalitete života kroz sportsku
aktivnost (rekreaciju) i društvenu integraciju, te nastavak korištenja stečenih znanja i vještina nakon završenih
programa što predstavlja edukativan značaj i samu održivost programa. Korisnici koji će ući u projekt su djeca
od 3 do 6 godina starosti, mladi i osobe do 85 godina starosti, uz uključenje 10 osoba do 20 godina starosti s
poteškoćama u razvoju i 10 osoba iznad 18 godina starosti s tjelesnim invaliditetom. Programi su namijenjeni
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osobama oba spola, besplatni i dostupni svim korisnicima. Program obuhvaća tri skupine aktivnosti – pješačenje
uz glazbenu animaciju, boćanje i nordijsko hodanje.
Zajednica sportskih udruga Grada Pazina je tijekom izvještajnog razdoblja, nakon provedenog javnog
natječaja, zaposlila profesionalnog tajnika Patricka Rabara.
6. O civilnom društvu
Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od
interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini proveden je u siječnju i veljači 2018. Ukupna
vrijednost ovog Natječaja bila je 580.000,00 kuna, od čega je za Prioritetno područje 1 – odgoj i obrazovanje
predviđeno 110.000,00 kuna (financirat će se 8 programa/projekata/ manifestacija, a odbijene su 3 prijave),
Prioritetno područje 2 – socijalna skrb i zdravstvo 140.000,00 kuna (financirat će se 16 prijava
programa/projekata manifestacija, a odbijena je 1 prijava), Prioritetno područje 3 – kultura 220.000,00 kuna
(financirat će se 17 programa/projekata manifestacija, a odbijeno je 7 prijava), Prioritetno područje 4 – ostala
područja od interesa za opće dobro 110.000,00 kuna (financirat će se 8 prijava programa/projekata manifestacija,
a odbijene su 2 prijave). Najmanji iznos financijskih sredstava koji se mogao prijaviti i ugovoriti po ovom
Natječaju i po pojedinom programu/projektu/manifestaciji je 3.000,00 kuna, (povećan u odnosu na prošlu
godinu kada je iznosio 2.000,00 kuna) a najveći iznos je 60.000,00 kuna (u 2018. godini Društvo Naša djeca je
korisnik s najvišim sredstvima po programu u vrijednosti od 55.000,00 kuna za redovni program).
Za sve potencijalne prijavitelje održana je provedbena radionica u Društvenom centru dana 24. siječnja
2018. godine kojoj je prisustvovalo 18 osoba. Na javni natječaj pristigle su 62 prijave (prošle godine 59). Nakon
formalne provjere, sve prijave procjenjivane su od strane stručnjaka u pojedinom području (3 procjenitelja uzima
se prosjek i vrši rangiranje).
U izvještajnom razdoblju zaprimljeni su i analizirani izvještaji o radu i financijski izvještaji udruga koje
je Grad su/financirao u 2017. godini, a praćene su i aktivnosti koje udruge provode u 1. polugodištu.
U skladu sa zakonskim odredbama Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/
organizacijama civilnog društva u prvom polugodištu održalo je 3 sjednice na kojima je odobreno 10 od 12
Zahtjeva za izravnom dodjelom te odobreno aktivnosti u ukupnom iznosu od 27.500,00 kuna.
Konvencija znanstvene fantastike i fantastike Istrakon 2018. održana je 18. put od 7. do 9. travnja, u
organizaciji udruge Albus.
IV. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA
1. Projekti u provedbi
1. Projekt „KulTourSpirit – revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva“ financira se u sklopu
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iz sredstava Fonda za regionalni razvoj. Projekt je
ukupne vrijednosti 6.794.662,50 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske donijelo je
Odluku unije o sufinanciranju iznosom od 4.937.681,24 HRK, odnosno intenzitetom potpore od 72,67%.
Provedba projekta započela je 1. prosinca 2016. godine s trajanjem do 1. srpnja 2018. godine. Grad Pazin je u
sklopu projekata sklopio ugovore sa pružateljima usluga i provodio elemente projekta koji uključuju:
1) Izradu Studije izvodljivosti za projekt KulTourSpirit: Grad Pazin provodio je koordinaciju aktivnosti
za sve partnere (Pazin, Buzet, Svetvinčenat, Kanfanar, Istarska Županija i Istra inspirit), pripremu dokumentacije
i organizaciju koordinacijskih sastanaka koji su temelj za izradu studije. Projektne aktivnosti usmjerene su na
izradu projektne dokumentacije za sanaciju, revitalizaciju i prenamjenu zaštićenih kulturnih dobara i cjelina u
partnerskim gradovima i općinama, koja čini temelj za daljnje aktivnosti ulaganja. Studijom se je detaljno
razradila namjena svakog objekata uključenog u Projekt, te napravila procjena uključivanja dodatnih dionika i
partnera u provedbu Projekta, uz jasnu analitiku troškova i koristi; Ukupna vrijednost ugovora za izradu studije
iznosi 160.000 kn (bez PDV-a) a cjeloviti ugovor realiziran je kroz tri faze u vremenu od kolovoza 2017. do
kraja svibnja 2018. godine.
2) Izradu projektno tehničke dokumentacije za uspostavu multimedijalnog centra u Kaštelu, Info centra
i vidikovca u Zvoniku te za organizaciju muzeja na otvorenom koja uključuje usluge izrade idejnih i glavnoizvedbenih projekata, cjelovitog muzeološkog programa, projekata likovnih postava te jedinstveno vizualno
rješenje za sve tri uključene lokacije za navedene tri lokacije/objekta. U sklopu izrade dokumentacije realizirani
su koordinacijski sastanci i komunikacija sa ugovorenim projektantima te redovita komunikacija i usklađivanje
dokumentacije sa uvjetima Konzervatorskog odjela u Puli i drugim nadležnim javnopravnim tijelima. Ukupna
vrijednost ugovora iznosi 749.900,00 (bez PDV-a) a cjeloviti ugovor realiziran je kroz pet faza u vremenu od
studenog 2017. do kraja lipnja 2018. godine.
3) Arheološko sondiranje restorana Kaštela - analizom smjernica iz konzervatorskog elaborata
izrađenog u sklopu projekta u 2017. godini zaključeno je da je potrebno realizirati arheološka sondiranja u
budućem prostoru multimedijalnog kaštela kako bi se eventualni nalazi mogli uvrstiti u interpretacijski sadržaj
multimedijalnog centra. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 19.500,00 kuna a cjeloviti ugovor realiziran je kroz
dvije faze (arheološko sondiranje i stručno izvješće) u vremenu od ožujka do kraja lipnja 2018. godine.
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4) Grad Pazin aktivno je sudjelovao u pripremi studijske i druge dokumentacije čiji su nositelji bili
Istarska županija (Studija valorizacije kulturne baštine za predmetno područje) i udruga Istra Inspirit
(komunikacijska i marketinška strategija).
Grad Pazin je glavni nositelj projekta KulTourSpirit uz partnere Istarsku županiju, Grad Buzet, Općinu
Svetvinčenat, Općinu Kanfanar i udrugu Istra inspirit te se tijekom provedbe projekta vrši praćenje izvršenja svih
ugovornih obveza, koordinacija s partnerima, priprema i dostava tromjesečnih izvješća o napretku sa zahtjevima
za nadoknadom sredstava (dostavljeni u ožujku i lipnju 2018.godine), te priprema i dostava obavijesti o manjim
izmjenama projekta (dostavljene su 4 male izmjene). Zbog neplaniranih okolnosti i poteškoća u provedbi
projekta jednog od projektnih partnera zatraženo je produženje roka za realizaciju ugovora, pripremljena je
dokazna dokumentacija za potrebu produženja, realizirani su koordinacijski sastanci sa partnerima i sastanci sa
nadležnim osobama u SAFU.
2. Interreg Italija-Hrvatska – Projekt: I_ARCHEO.S – projekt je uspješno prihvaćen u sklopu natječaja
''Standard+ projekti'' sklopu prioriteta 3: “prirodna i kulturna baština“ te započeo s provedbom 1. siječnja 2018.
godine s trajanjem do 30. lipnja 2019. godine. Nositelj projekta je Teatro Publico Pugliese iz Barija, Italija, a
projekt je nastavak kapitalizacije ranije uspješno provedenog projekta Archeo.S (koji je bio proveden u sklopu
fonda IPA Jadranska prekogranična suradnja). Ukupna vrijednost projekta na kojem sudjeluje 5 partnera iznosi
1.176.243,00 Eura, dok je predviđeni udio za aktivnosti Grada Pazina 148.215,00 €.
U prvih šest mjeseci provedbe realizirane su sljedeće aktivnosti: 1) Održani su partnerski sastanci i
višednevne radionice za voditelje projekta. 2) Provedene su jednostavne nabave za vanjske stručnjake na
projektu: Pružanje usluge promocije, odnosa s javnošću organizacije seminara u sklopu projekta I_Archeo.S.,
ukupne vrijednosti 100.000,00 kuna (bez PDV-a), te Pružanje usluge osmišljavanja, vođenja i definiranja
rezultata radionica za razvoj novog turističkog proizvoda, u sklopu projekta I_Archeo.S. ukupne vrijednosti
50.000,00 kuna (bez PDV-a). 3) Objavljena su dva javna poziva dionicima za sudjelovanje u radionicama u
Pazinu. Radionice su održane u lipnju (dva dana) te je realizirana detaljna priprema za drugi krug radionica u
srpnju. Na radionicama je sudjelovalo ukupno 26 dionika iz privatnog, javnog i civilnog sektora. 4) Održana je
konferencija za medije na kojoj su promovirani ciljevi i aktivnosti projekta te je nakon svake aktivnosti projekta
pripremljena obavijest za medije.
3. E-Bike share point – Srce Istre - projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma RH u sklopu
Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini. Ugovor sa nadležnim ministarstvom sklopljen je
u lipnju 2018. godine uz sufinanciranje od 107.900,00 kuna.
Projekt uključuje uređenje, postavljanje i opremanje stanica odnosno uspostavu energetski neovisnog
sustava iznajmljivanja električnih bicikli (e-bike share) sa dodatkom usluge male servisne stanice za bicikle
(bike point) i informativne stanice za sve cikloturiste i druge posjetitelje. Po sklapanju ugovora započele su
pripreme za provođenje javnih nabava i realizaciju projekta čije je trajanje predviđeno do lipnja 2019. godine.
4. Projekt InLoRe - krajem 2017. godine prijavljen je projekt InLoRe (Croatian eInvoicing for Local
and Regional Authorities), sufinanciran iz Instrumenta za povezivanje Europe CEF Telecom. Cilj projekta je
osiguranje tehničkih i operativnih preduvjeta za zaprimanje i obradu elektronički zaprimljenih računa. Još je u
travnju 2014. godine stupila na snagu Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju
računa u javnoj nabavi koja podrazumijeva spremnost svih javnih naručitelja za zaprimanje strukturiranih
elektroničkih računa pogodnih za automatsku strojnu obradu od studenoga 2018. godine. Voditelj projekta je
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a u projektu sudjeluje i 80 projektnih partnera među kojima je
Grad Pazin. Grad Pazin sudjeluje u proračunu projekta sa 12.067 EUR od čega EU sufinancira 75% prihvatljivih
troškova. U travnju 2018. godine je Europska komisija prihvatila projekt te je u lipnju potpisan Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava. Provedba projekta započinje u rujnu 2018. godine.
5. Projekt Life SEC Adapt - izrađena je Procjena ranjivosti i rizika od utjecaja klimatskih promjena za
područje Grada Pazina u kojoj su obrađeni sektori vodni resursi, turizam, zdravlje i bioraznolikost. Održani su
sastanci s ostalim hrvatskim partnerima s obzirom na opseg rada koji obuhvaća razna područja koja svaki grad
mora obraditi i količinu podataka koju je potrebno prikupiti te analiza tržišta u vezi s odabirom stručnjaka koji će
koordinirati izradu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama. Odabran je vanjski suradnik koji će
koordinirati izradu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama kao i akcijski plan s mjerama.
6. Projekt Empowering - Grad Pazin je član Lokalnog enrgetskog odbora u sklopu projekta
Empowering te će se provedbom aktivnosti izraditi besplatna revizija SEAP-a, gdje će djelatnici grada
sudjelovati u prikupljanjem podataka i provedbi anketa kako bi se izradila što kvalitetnija revizija.
2. Projekti prijavljeni na natječaje
1. Pazi(n) kultura! - projekt je prijavljen na javni poziv Europskog socijalnog fonda, program: Kultura u
centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi. Projekt Pazi(n) kultura! stvara uvjete za sudioničko
planiranje, razvoj i provedbu kulturnih programa u prostorima DCVJ-a, Spomen doma i Kaštela kako bi do kraja
2022. djelovao potpuno funkcionalan difuzni Društveno-kulturni centar Pazin. Ciljnu skupinu projekta čine
udruge u kulturi, Pučko otvoreno učilište Pazin, Muzej Grada Pazina i Grad Pazin. Projekt će ojačati kapacitete
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za strateško-operativno sudioničko upravljanje u kulturi, razviti i uspostaviti model sudioničkog upravljanja
DCVJ-om, Kaštelom i Spomen domom te razviti i provesti kulturno-umjetničke programe i osigurati kvalitetnu
prezentaciju kulturne ponude. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.369.810,00 kn.
V. AKTIVNOSTI ZAMJENICE I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA
1. Mirjana Galant, zamjenica gradonačelnika, predsjednica je Povjerenstva za ravnopravnost spolova. U
sklopu te dužnosti vodila je sjednice Povjerenstva, podnijela Izvještaj o radu Povjerenstva za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2017. godine na sjednici Gradskog vijeća te radila na organizaciji i provedbi aktivnosti
iz Programa rada za 2018. godinu.
Zamjenica gradonačelnika aktivna je članica Tima za prilagodbu klimatskim promjenama u sklopu
projekta „Life SEC Adapt“ te je sudjelovala na sjednicama kao i drugim aktivnostima Tima. Sudjelovala je na
tiskovnoj konferenciji održanoj u Zavodu za javno zdravstvo Pula – Savjetovalište za prehranu u Puli u svezi
rada navedenog savjetovališta u gradu Pazinu.
Zamjenica je prisustvovala kulturnim i drugim događanjima: prijem stipendista Grada Pazina,
Skupština Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin, Konstituirajuća sjednica Predsjedništva Udruge
gradova u Republici Hrvatskoj, Svečana akademija Grada Labina i Općine Pićan, Kršan, Raša i Sv. Nedelja,
prijem povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite, predstavljanje zbirke duhovne poezija Josipa
Klarića „Svitanje za sve dane“, Svečana dodjela zlatne plakete za Eko školu Osnovnoj školi Vladimira Nazora
Pazin, Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Tinjan, javna prezentacija o radu i aktivnostima
Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje 2017. – 2018. godine, Svečano obilježavanje 20. godišnjice
Veleučilišta u Rijeci, Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Lanišće. Sudjelovala je u aktivnostima
povodom obilježavanja Dana Grada Pazina (doček i prijem delegacije Općine Jablanica i Općine Gevgelija,
polaganje vijenaca, otvorenje foto izložbe „Pazinu s ljubavlju“, svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina
te promocija kalendara i otvorenje izložbe „Ni ga ča je Pazin“ u Likovnoj galeriji), Svečana sjednica Općinskog
vijeća Općine Sv. Petar u Šumi.
Zamjenica gradonačelnika održala je uvodne i pozdravne govore, te uputila riječi zahvale i čestitke na
organizaciji sljedećih događanja: izložba slika i fotografija Davorke Flego, treća godišnjica rada Poludnevnog
boravka za osobe s intelektualnim teškoćama Pazin, dodjela priznanja pobjednicima natječaja za literarne,
likovne i foto radove u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje – područni ured Pazin, panel rasprava
„Pomoćnici u nastavi – ključne osobe u inkluzivnom obrazovanju“, večer poezije „Pjesnici oko kamenog stola“
u organizaciji Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin, otvorenje izložbe „Gremo na kafe“ u organizaciji
Muzeja Grada Pazina, prijem za nagrađene učenike i mentore Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin,
Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin te Pazinskog kolegija -Klasične gimnazije koji su postigli
kvalitetne rezultate na državnim natjecanjima, promocija maturanata Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile
Pazin, prijem donatorice Božene Brajša u Državnom arhivu u Pazinu.
Zamjenica gradonačelnika sudjelovala je u protokolu polaganja vijenaca povodom obilježavanja
značajnih događanja. Sudjelovala je na sjednicama Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća i sjednicama
Gradskog vijeća, te drugim protokolarnim aktivnostima prema programu Gradonačelnika. Zamjenica
Gradonačelnika u stalnom je kontaktu s građanima koji joj se obraćaju osobno, telefonom ili putem e-maila u
vezi različitih pitanja.
2. Veljko Brajković, zamjenik gradonačelnika, sudjelovao je u protokolu polaganja vijenaca povodom
obilježavanja značajnih događanja te na sjednicama Gradonačelnikova Kolegija i drugim protokolarnim
aktivnostima prema programu Gradonačelnika, od kojih izdvajamo: Izborno-izvještajna skupština Sindikata
Istre, Kvarnera i Dalmacije; prometno preventivna akcija Sigurno u prometu; Združena atletika Pula, vidljivost
projekta Pomoćnici u nastavi; 25. izložba hrane i pića Histria 2018.; svečana sjednica Gradskog vijeća Grada
Poreča-Parenzo; polaganje vijenca povodom Dana oslobođenja Pazina, Dana pobjede nad fašizmom i Dana
Europe; tvorenje festivala Hrvatskih kazališnih amatera; polaganje vijenca u povodu Dana antifašističke borbe;
polaganje vijenca u povodu Dana državnosti; Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat.
Zamjenik gradonačelnika u stalnom je kontaktu s građanima koji mu se obraćaju osobno, telefonom ili
putem e-maila s različitim pitanjima.
VI. GRADSKA UPRAVA I SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Djelatnici upravnih tijela su, svaki u okviru svog djelokruga, provodili programe Gradonačelnika,
Vijeća i upravnih tijela. Rad upravnih tijela prikazan je kroz direktan i/ili indirektan rad Gradonačelnika, pa se u
ovom dijelu Izvještaja daju naznake o drugim obavljenim poslovima:
1. Javna nabava provodila se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Pravilnikom o provedbi jednostavne
nabave i Planom nabave za 2018. godinu i njegovim izmjenama i dopunama.
U 2018. godini od siječnja do lipnja 2018. godine pokrenuto je 29 postupaka jednostavne nabave u
skladu s člancima 4., 5. i 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i Plana nabave za 2018. godinu
i njegovih izmjena i dopuna. U izvještajnom razdoblju po Zakonu o javnoj nabavi: 1) proveden je postupak javne
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nabave i sklopljen ugovor za predmet nabave Izrada projektne dokumentacije „Zgrada autobusnog kolodvora u
Pazinu“; 2) proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor za predmet nabave Izvođenje radova
rekonstrukcije na dijelu nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700- Vela Traba – D48) od naselja Mala Traba do
naselja Vela Traba; 3) pratila se realizacija po sklopljenim Okvirnim sporazumima iz prethodnih godina i to: a)
realizacija ugovora za predmet nabave „Nabava euro loživog ulja (LUEL) za potrebe Grada Pazina i ustanova
(OŠ Vladimira Nazora Pazin, Pučko otvoreno učilište u Pazinu, Dječji vrtić Olga Ban Pazin i Pazin sport d.o.o.)
(iz 2016. godine), b) realizacija trećeg ugovora za predmet nabave „Usluga prijevoza učenika OŠ Pazin“ (iz
2016. godine), c) realizacije prvog ugovora za predmet nabave „Opskrba električnom energijom za potrebe
Grada Pazina i ustanova (Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin i Pučko otvoreno učilište u Pazinu (iz 2017.
godine), 4) pratila se realizacija ugovora: a) za predmet nabave Izrada projektno-tehničke dokumentacije za
uspostavu multimedijalnog centra u Kaštelu, info centra i vidikovca u Zvoniku i za organizaciju muzeja na
otvorenom u Gradu Pazinu. (iz 2017. godine), b) za predmet nabave Izrada studije izvodljivosti za projekt
KulTourSpirit (iz 2017. godine.).
2. Gospodarenje imovinom provodilo se prema pozitivnim propisima uz prethodnu suglasnost Gradskog
vijeća ili gradonačelnika. Od redovnih poslova izdvajamo pokretanje i sudjelovanje u sudskim postupcima radi
utvrđenja prava vlasništva, ostavinskim postupcima, postupcima razvrgnuća suvlasništva, uređenja međa,
proglašenja nestale osobe umrlom, dopuna zemljišnih knjiga, ispravka zemljišnih knjiga, povezivanja glavne
knjige s knjigom položenih ugovora i dr. Sudjelovanje u postupcima koji se vode pred Službom za imovinsko
pravne i opće poslove Ispostava Pazin, Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a odnose se na utvrđivanje
naknade odnosno povrata imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.
Za potrebe pripreme projektne dokumentacije i gradnje autobusnog kolodvora u Pazinu, sklopljen je
Kupoprodajni ugovor sa više suvlasnika, na temelju kojeg je Grad Pazin postao vlasnikom dijela zemljišta
potrebnog za realizaciju ovog projekta.
Za potrebe rekonstrukcije i dogradnje dječjeg odmarališta u naselju „Špadići“ u Poreču pripremljen je
prijedlog Odluke o raspodjeli suvlasničkih udjela Grada Pazina i Općina na navedenom, sve sa svrhom
formiranja nove građevinske čestice u površini potrebnoj za njegovu buduću namjenu (cca 3.000 m2). Gradsko
vijeće je ovu Odluku donijelo, nakon čega su suvlasnici sklopili Sporazum o raspodjeli suvlasničkih udjela
predmetnih nekretnina. Sporazum je dostavljen zemljišno knjižnoj službi Stalne službe u Poreču, koja je provela
uknjižbu.
Za potrebe rekonstrukcije ulice Štefanije Ravnić u Pazinu, pripremljena je i Gradskom vijeću Grada
Pazina dostavljena Oduka o promjeni namjene javnog dobra. Uz navedeno riješeni su i imovinsko pravni odnosi
na nekretnini koja manjim dijelom ulazi u ovu prometnicu, za potrebe čega je sklopljen kupoprodajni ugovor
S društvom IVS d.o.o. Buzet, za potrebe gradnje kanalizacije na području naselja Trviž sklopljena su dva
(2) Ugovora o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Pazina.
S Hrvatskim telekomom d. d. Zagreb, za potrebe postavljanja telekomunikacijskih vodova sklopljena su
dva (2) Ugovora o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Pazina.
Na inicijativu stranaka za korištenjem zemljišta u vlasništvu Grada Pazina proveden je natječajni
postupak i sklopljena četiri (4) ugovora o zakupu zemljišta u vlasništvu Grada Pazina, na temelju kojih će se ovo
zemljište za vrijeme trajanja ugovora i/ili dok se ne ukaže potreba za njegovo privođenje namjeni utvrđenoj
prostorno planskom dokumentacijom koristiti u poljoprivredne svrhe.
3. U području prostornog planiranja donesena je Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja „Centar II“.
Izrađen je prijedlog III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin te je
upućen na javnu raspravu od 26.3.2018. do 6.4.2018. godine te na ponovnu javnu raspravu od 8.5.2018. do
16.5.2018. godine, nakon čega je izrađen je nacrt konačnog prijedloga plana.
Donesena je Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“. Za
izrađivača plana izabrana je tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba s kojom je sklopljen Ugovor. Izrađen je nacrt
prijedloga plana.
U postupku Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ izrađen je prijedlog plana koji je
upućen na ponovnu javnu raspravu od 26.6.2018. do 4.7.2018. godine.
4. Izdana su 22 rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade na području Grada Pazina,
14 lokacijskih informacija i 35 potvrda o statusu zemljišta. U izvještajnom periodu zaprimljeno je 97 zahtjeva za
izdavanje Rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade te 135 zahtjeva za izdavanje akata za
gradnju. Do 30. lipnja 2018. godine riješeno je ukupno 105 zaprimljenih zahtjeva za izdavanje akata za gradnju,
od čega je 40 zahtjeva upravnog postupaka i 65 zahtjeva neupravnog postupaka.
U skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama izdano je 20 rješenja o uvjetima
i naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
Osim rada sa strankama i vršenja očevida na terenu, te navedenih poslova graditeljstva, provodili su se
postupci izdavanja rješenja o ispravci greške, lokacijske dozvole, obavijesti o posebnim uvjetima za izradu
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glavnog projekta, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima
građenja i postupci izdavanja uporabne dozvole.
U skladu s odredbama Odluke o komunalnom doprinosu izdano je 20 rješenje o komunalnom doprinosu
(za izgradnju) i 16 rješenja o komunalnom doprinosu (za ozakonjenje).
U skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu, Odluke o porezima Grada Pazina, Odluke o
uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta te Odluke o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te
načinu postupanja s napuštenim životinjama, riješeno je 79 predmeta upravnog postupka, od toga 47 upravnih
postupaka bez naknade i 32 upravna postupka s naknadom.
Kontinuirano je izvršavana revizija reklamnih predmeta na području Grada Pazina. U skladu s
odredbama Odluke o komunalnoj naknadi izdano je 134 rješenja u predmetima upravnog postupka, a
kontinuirano se prate i promjene u svezi obveza plaćanja komunalne naknade.
U skladu sa Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva i Ugovorom s Hrvatskim vodama izdano je
139 rješenja u predmetima upravnog postupka, a kontinuirano se prate i promjene u vezi s obvezom plaćanja
naknade za uređenje voda.
Prometni redar je kontinuirano, u polovici radnog vremena, vršio kontrolu vozila parkiranih suprotno
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama te je izdao 193 Obavijesti o počinjenom prekršaju od čega je naplaćeno
28.850,00 kuna, dok je za 78 prekršitelja pokrenut prekršajni postupak zbog neplaćanja prekršajne kazne u
zakonskom roku.
5. Nakon što je okončan postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije Izgradnja Zgrade
autobusnog kolodvora u Pazinu koja uključuje i uređenje građevne čestice u sklopu autobusnog kolodvora
započeta je izrada projektne dokumentacije koja podrazumijeva izradu Glavnog projekta, Troškovnika radova i
Izvedbenog projekta konstrukcije kao i svih potvrda na Glavni projekt, izvješća revidenata i dr. potrebnih za
ishođenje građevinske dozvole. Izvršitelj usluga je trgovačko društvo Bas d.o.o iz Belišća.
Sklopljeni su ugovori za izradu projektne dokumentacije za povezanu infrastrukturu pored samog
autobusnog kolodvora: 1) Šetalište pazinske gimnazije u Pazinu, 2) Parkiralište iza autobusnog kolodvora u
Pazinu i pristupne prometnice, 3) Kružni tok 2 i izgradnja prometnice unutar zone društvenog centra Veli Jože.
6. Dana 15. veljače 2018. godine Državna uprava za zaštitu i spašavanje provela je inspekcijski nadzor
nad provedbom Zakona o sustavu civilne zaštite i pod zakonskih akata, te je utvrdila da je Grad Pazin ispunio
sve propisane obveze za uspostavu i razvoj sustava civilne zaštite.
Na temelju Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini, 16. travnja 2018. godine održana je tematska sjednica Stožera civilne zaštite
Grada Pazina i susjednih općina na temu „Priprema ljetne protupožarne sezone u 2018. godini“. Na sjednici su
doneseni svi dokumenti za provođenje propisanih mjera, obveza i aktivnosti za uspješnu pripremu protupožarne
sezone. Na temelju usvojenih akata na sjednici Stožera civilne zaštite, Gradonačelnik Grada Pazina donio je Plan
operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Pazina
za 2018. godinu.
7. U izvještajnom razdoblju realizirane su tri tradicionalne manifestacije Dani meda, Praznik rada i Dan
Grada.
Grad Pazin sudjelovao je kao suorganizator programa 13. Dana meda u suradnji s Udrugom Pčelara
Lipa. Program je uz izložbu meda, pčelinjih proizvoda i pčelarske opreme ugostio i značajna stručna predavanja
za pčelare. Grad Pazin sudjelovao je u radu izvršnog odbora manifestacije te organizaciji protokolarnog dijela
programa (program otvorenja i program dodjele nagrada i priznanja).
Proslava Praznika rada, osmu godinu zaredom, realizirana je u suradnji sa udrugom Indians MC Croatia
Na manifestaciji, koja se tradicionalno održala u prostorima Društvenog centra Veli Jože, nastupio je Replay
band, a građanima je podijeljeno 500 porcija graha.
Povodom obilježavanja Dana Grada upućen je Javni poziv za iskaz interesa za suradnjom udrugama i
institucijama. Pazin je temeljem javnog poziva sufinancirao 6 programa udruga. Po prvi puta organizirana je
manifestacija Pogled u plavo na glavnom gradskom trgu. Pogled u plavo je hrvatski ronilački projekt koji
promovira ronjenje te na jedinstven i inovativan način spaja sigurnost u ronjenju, promociju, edukaciju,
ekologiju te podvodnu izložbu fotografija. Svi zainteresirani posjetitelji imali su tijekom dva dana jedinstvenu
priliku okušati se u ronjenju pod punom ronilačkom opremom uz stručni nadzor instruktora ronjenja 10
metarskom bazenu na Trgu slobode. U sklopu obilježavanja Dana Grada organizirana je i izložbu fotografija
Pazinu s ljubavlju. Izložba je svojevrstan nastavak fotomonografije ”Pazin osobno” autora Mirjana Rimanića, a
sastoji se od 42 fotografije različitih motiva Pazina. Autor izložbe je Duško Marušić Čiči. Uz navedeno, u sklopu
obilježavanja Dana Grada ove godine je Limena glazba Pazin, uz financijsku i logističku potporu Grada, bila
domaćin Susreta limenih glazbi kojim je svečano obilježeno dugogodišnje neprekidno djelovanja pazinske
limene glazbe. Na 43. susretu limenih glazbi u Pazinu nastupilo je 18 orkestara iz Hrvatske, Slovenije i Italije, s
više od 600 glazbenika.
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Kroz program Drukčije ljeto objedinjene su već ustaljene postojeće manifestacije koje se odvijaju u
Pazinu, pod zajedničkim nazivom, vizualnim identitetom i marketinškim pristupom. Uz potporu Turističke
zajednice Središnje Istre ove godine izvršeno je zajedničko oglašavanje svih programa koje se u Pazinu odvijaju
od svibnja do kolovoza putem letaka.
Grad Pazin prijavio je za financiranje materijalne, programske i troškove promocije za manifestacije
koje imaju turistički potencijal u privlačenju posjetitelja i promociji Pazina. Prijave su izvršene u prvoj polovici
2018. godine, a za financiranje je odobreno 15.000,00 kn: za Festival palačinki - 10.000,00 kn od Upravnog
odjela za turizam Istarske županije, za Veseli prosinac - 5.000,00 kn od Turističke zajednice središnje Istre.
8. Služba za unutarnju reviziju je početkom 2018. godine Ministarstvu financija dostavila ažurirani
Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2018. do 2020. godine i Godišnji plan unutarnje revizije za
2018. godinu. U svrhu obavljanja godišnje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije Ministarstvu financija
dostavljen je Izvještaj o obveznom stručnom usavršavanju u 2017. godini, te podaci o provedenim preporukama
u 2017. godini s naznakom učinka na poslovanje korisnika proračuna, koji se koriste za izradu Objedinjenog
godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2017. godinu.
Kod ispunjavanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu, Služba je izradila Mišljenje
unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u 2017.
godini.
Služba je zajedno s nadležnim upravnim odjelima surađivala sa Državnim uredom za reviziju u toku
obavljanja Revizije učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, te Revizije učinkovitosti
provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro financiranih putem tekućih donacija iz proračuna Grada
Pazina.
VII. PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE
Predstavnik talijanske nacionalne manjine u Gradu Pazinu Toni Erdfeld prisustvovao je trima
sjednicama Gradskog vijeća i surađivao s gradskom upravom u vezi s pitanjima od važnosti za talijansku
nacionalnu manjinu.
VIII. MJESNA SAMOUPRAVA
Započeta je provedba novog kruga projekta participativnog budžetiranja Pazi(n), proračun!
održavanjem prvog ciklusa radionica u svibnju.
Gradonačelnik i predstavnici gradske uprave prisustvovali su sjednicama vijeća mjesnih odbora te su
održavani sastanci s predstavnicima vijeća mjesnih odbora u cilju pribavljanja informacija o potrebama pojedinih
mjesnih odbora kao i radi prezentiranja projekata koji se provode na njihovom području. Na oglasnim pločama
mjesnih odbora i na web stranici Grada objavljivane su obavijest od interesa za građane.
IX. JAVNOST RADA
Rad Gradonačelnika i gradske uprave javan je i transparentan. O aktivnostima gradske uprave,
Gradonačelnika i radu Vijeća građani su informirani putem medija, tiskovnih konferencija, službenog portala
Grada, intervjua i oglasnih ploča te objavom akata u službenom glasilu, a sve u cilju pravodobnog
obavješćivanja i uključivanja građana u procese donošenja odluka. Građani su tako na neposredan način
informirani o radu gradskih tijela, problemima i ciljevima u daljnjem razvoju Grada, odnosno podizanju kvalitete
života u svim područjima, u granicama proračunskih mogućnosti.
U izvještajnom razdoblju provedena su tri savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, i to za Nacrt
prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada te Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina (oba su započeta u 2017. godini) te za Nacrt
prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama. Javnom uvidu u trajanju od 15 dana bio je izložen Prijedlog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina s
popratnom dokumentacijom.
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 zaprimljeno je sedam zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama,
a svi zahtjevi riješeni su u zakonskom roku i usvojeni.
Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić
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