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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 2019. godine 

 
I.  UVODNO 

 
Ovim se Izvještajem daje prikaz aktivnosti po pojedinim područjima iz nadležnosti 

gradonačelnika za prvo polugodište 2019. godine s osvrtom na rad gradske uprave. Izvještaj 
o radu za drugo polugodište 2019. godine Gradsko vijeće Grada Pazina raspravilo je 17. 
travnja 2019. godine. 

 
II. AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 

 
1. Općenito 

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

2. Gradonačelnik je kao nositelj izvršne vlasti na vlastiti poticaj i/ili na prijedlog 
ovlaštenih predlagatelja donosio opće akte (odluke, zaključke, pravilnike, programe, 
informacije…), a prema Gradskom vijeću Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) na 
razmatranje i donošenje prema Programu rada Gradskog vijeća za 2019. godinu (I. 
polugodište), proslijedio je: Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima; Prijedlog Odluke o 
povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti; Prijedlog Odluke o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama; Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan; 
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 
usluge javne tržnice na malo; Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće 
uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika; Prijedlog Odluke o davanju prethodne 
suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge oglašavanja i plakatiranja; Prijedlog 
Odluke o komunalnom doprinosu; Prijedlog Odluke o osnivanju Zajedničke službe 
komunalnog redarstva; Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti 
iznajmljivanja i smještaja u turizmu; Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i 
rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine; 
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam; Prijedlog 
Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu (planirano u II. polugodištu); 
Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u 
području: a) kulture i b) socijalne skrbi i zdravstva (planirano u II. polugodištu); Prijedlog 
Prvih (I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu (planirano u II. polugodištu); Prijedlog 
Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2019. godinu; 
Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2018. godinu; Izvještaj 
o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2018. godini; Izvještaj o 
radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2018. godinu; Programsko izvješće o 
radu i Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2018. godinu; Prijedlog 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Grada Pazina; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 
2018. godine; Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2018. godinu; 
Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada 
Pazina za 2018. godinu; Godišnji izvještaj o financijskim poslovanju Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin za 2018. godinu; Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića 
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Olga Ban Pazin za 2018. godinu; Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2018. 
godini; Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu; Izvještaj o 
gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2018. godini; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom  za Grad Pazin u 2018. godini; Izvještaj o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 
2018. godini; Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini; Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta 
na upravljanje; Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2018. 
godinu (planirano u II. polugodištu); Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu 
Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2018. godinu; Izvještaj o poslovanju trgovačkog 
društva Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu (planirano u II. polugodištu); Prijedlog Drugih (II.) 
izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu (planirano u II. polugodištu); Prijedlog 
izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) sporta (I. 
izmjene), b) kulture i c) socijalne skrbi i zdravstva (II. izmjene) (planirano u II. polugodištu); 
Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu (planirano u II. 
polugodištu); Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2019. godinu (planirano u II. polugodištu); Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od 
velikih nesreća za Grad Pazin (planirano u II. polugodištu). 

Gradonačelnik je uputio Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje sljedeće akte 
koji nisu bili planirani u Programu rada Vijeća za 2019. godinu: Prijedlog Zaključka o davanju 
prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin; Prijedlog Pravilnika 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva; 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti; Prijedlog 
Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja iz proračuna Grada Pazina; Prijedlog Odluke o 
sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada Pazina; Prijedlog 
Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina (u planu 
rada Vijeća bilo je planirano kao Odluka o imenovanju); Prijedlog Zaključka o davanju 
prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Olga Ban 
Pazin; Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjem vrtiću Olga Ban 
Pazin; Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina; Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; Prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – 
Grada Pazina za projekt „Dogradanja mjesnog groblja u Lindaru“; Prijedlog Odluke o 
poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina” broj 20/18.); Program 
rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu; Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
na Izmjene i dopune Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula; Prijedlog 
Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od 
prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu; Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije Akcijskog plana 
energetski održivog razvoja Grada Pazina – SEAP; Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 
Prijedloga Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina; Prijedlog 
Zaključka o davanju suglasnosti na Treće izmjene Statuta Gradske knjižnice Pazin; Prijedlog 
Odluke o zaduživanju Grada Pazina; Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu; Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja 
izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin. 

Prema Programu rada Gradskog vijeća za 2019. godinu za prvo polugodište 
Gradskom vijeću nisu dostavljeni: Odluka o osnivanju Odbora za imenovanje naselja, ulica i 
trgova u Gradu Pazinu – odluka nije dostavljena budući da se nije pojavila potreba za 
imenovanjem naselja, ulica ili trgova; Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina; 
Godišnji izvještaj o  radu udruga Grada Pazina s financijskim izvještajima za 2018. godinu; 
Izvještaj o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina u 2018. godini; Odluka 
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, 
Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Trviž, Zabrežani, Zamask i Zarečje; Izmjena Odluke o 
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uređenju prometa na području Grada Pazina – prijedlozi odluka biti će upućeni Gradskom 
vijeću u drugom polugodištu; 

3. Gradonačelnik je u skladu sa svojim ovlastima donosio zaključke, rješenja, 
natječaje i druge akte, među kojima ističemo: Godišnji plan raspisivanja javnih 
poziva/natječaja za financijske i nefinancijske podrške za organizacije civilnog društva koje 
provode aktivnosti od interesa za opće dobro za 2019. godinu; Program potpora 
poduzetništvu Grada Pazina za 2019. godinu; Program Potpora poljoprivredi i ruralnom 
razvoju Grada Pazina za 2019. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o 
razrješenju postojeće i imenovanju nove predstavnice radnika Dnevnog centra za 
rehabilitaciju Veruda - Pula u Upravno vijeće Dnevnog Centra za rehabilitaciju Veruda-Pula; 
Odluku o imenovanju ovlaštenih osoba za provedbu projekta „Nabava spremnika za 
odvojeno prikupljanje otpada“; Zaključak o osnivanju Odbora Book Town Pazin – član 
Međunarodne organizacije Gradova knjiga (International Organisation of Book Towns); 
Zaključak o prihvaćanju se Izvješće o provođenju i realizaciji Programa mjera za sprečavanje 
i suzbijanje zaraznih bolesti na području Grada Pazina u 2018. godini; Izvještaj o 
gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2018. godini; Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja Osnovne škole Vladimira Nazora  Pazin u 2019. godini; Plan za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini Osnovne 
škole Vladimira Nazora  Pazin u 2019. godini; Plan operativne provedbe programa aktivnosti 
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara  na  području Grada Pazina za 2019. godinu, te 
Odluke o prodaji nekretnina, Natječaje o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu 
Grada Pazina i Zaključke o pravu služnosti.  

4. Održano je 11 sjednica Gradonačelnikovog kolegija na kojima su uz 
gradonačelnika prisustvovali pročelnici Gradske uprave. 
Održane su 2 sjednice Koordinacije gradonačelnika Grada Pazina i općinskih načelnika 
Pazinštine s temama: Zaključak o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić Olga Ban Pazin u 
2019./2020. pedagošku godinu; Izvješće o ostvarivanju Programa rada Savjetovališta za 
brak i obitelj Pazin, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine; Program rada 
Savjetovališta za brak i obitelj Pazin za 2019. godinu; GDCK Pazin – pružanje socijalne 
usluge pomoć u kući – Izvješće o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 
godine; Izvještaj o realizaciji projekta Austrijska Istra u 2018. godini; Naplata komunalne 
naknade za smještaj u domaćinstvu; Potpisivanje Sporazuma o međusobnim odnosima u 
organiziranju Zajedničke službe komunalnog redarstva; Informacije o provedenim upisima u 
pedagošku 2019./2020. godinu; Definiranje ekonomske cijene vrtića i prijedlog povećanja 
cijena vrtića u dječjem vrtiću Olga Ban u Pazinu; Dodjela priznanja i nagrada darivateljima 
krvi  koji su krv dali 75 puta (žene) i 100 puta (muškarci) povodom Dana Grada/Općine; 
Istarski domovi zdravlja Pula, Ispostava Pazin – zamolba za stipendiranje medicinskih 
sestara i medicinskih tehničara i liječnika; Presjek plana aktivnosti vezanih uz odvodnju; 
Razno. Gradonačelnik je sudjelovao na 4 Koordinacije Gradonačelnika Istarske županije. 

U izvještajnom razdoblju gradonačelnik je prisustvovao svečanim sjednicama 
gradova i općina u Istarskoj županiji.  

Gradonačelnik je sudjelovao na skupštinama trgovačkih društava Usluga d.o.o., 
Istarskog vodozaštitnog sustava d.o.o., Istarskog vodovoda Buzet d.o.o., IDA d.o.o., Pazin 
sport d.o.o., Pazin d.o.o. te skupštinama Udruge umirovljenika Pazinštine i Turističke 
zajednice središnje Istre. 

16. svibnja 2019. održana je tradicionalna javna prezentacija rada i aktivnosti 
gradonačelnika i Gradske uprave za razdoblje svibanj 2018. - svibanj 2019. godine.  

Od protokolarnih događanja ističemo sudjelovanje gradonačelnika na humanitarnom 
koncertu „Mislimo na Vas 2“ u Spomen domu Pazin; posjet Istarskim domovima zdravlja – 
Ispostava Pazin povodom obilježavanja Svjetskog dana bolesnika; Svečano otvorenje Dana 
meda; Prijem upovodu obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite; Posjet korisnicima 
Dnevnog boravka za starije osobe Pazin, povodom Dana žena; sudjelovanje u programu 
HAK-a „Sigurno u prometu“; prijem za učenike u sklopu programa „ERASMUS+KA2: 
EVERYBODY MATTERS“; otvorenje 44. Regionalne Domijade regije Zapadna Hrvatska, 
koja se održala u Klasičnoj gimnaziji u Pazinu; obilježavanje Svjetskog dana zdravlja; prijem 
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za prof. Jakova Jelinčića povodom dodjele počasnog doktorata Sveučilišta u Puli; prijem za 
sudionike projekta „Welcome Europe“; obilježavanje 60. obljetnice Udruge osoba s 
intelektualnim teškoćama te obilježavanje Nacionalnog dana osoba sa intelektualnim 
teškoćama; prijem za juniorsku ekipu Boćarskog kluba Pazin; otvorenje “Šetalište - naše 
zabavno igralište”; prijem za uspješne učenike u Dvorani Istra – Spomen doma.  

Važniji blagdani i datumi obilježeni su polaganjem vijenaca, pa su tako vijenci 
položeni povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Pazina, Dana 
antifašističke borbe te Dana državnosti. 

Organizirano je 9 konferencija za novinare na kojima se govorilo o aktualnim temama 
i odgovaralo na novinarska pitanja, a gradonačelnik je sudjelovao u TV emisiji „Đir s 
Davorom Jurkotićem“ i radio emisijama, primao predstavnike gospodarskih i drugih 
organizacija, te građane. 

5. Gradonačelnik i tijela Grada Pazina surađivali su s predstavnicima Istarske 
županije, gradova i općina s područja županije, predstavnicima ministarstava i drugih 
državnih tijela, te s pazinskim gospodarstvenicima, ustanovama, mjesnim odborima, 
udrugama i drugim tijelima. Gradonačelnik se aktivno uključio u provedbu programa i 
osiguravanje sredstava za provedbu programa kandidiranih na razne natječaje. Organizirano 
je više sastanaka i ostvaren je niz kontakata sa saborskim zastupnicima, dužnosnicima 
ministarstava (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo kulture, Ministarstvo 
mora, prometa i infrastrukture) s županom, čelnicima županijskih tijela i gospodarskim 
subjektima. 

 
2. O gospodarstvu i poduzetništvu 

 1. Izrađen je Program mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazina za 2019. godinu  
te je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje 
poduzetništva. U 2019. u prvom polugodištu ukupno je dodijeljeno 25.000,00 kn potpore 
dvama novoosnovanim tvrtkama i obrtima.  
 Izrađen je Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pazina za 2019. 
godinu, dobiveno je pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede te je objavljen  Javni poziv 
za podnošenje zahtjeva. U 2019. godini je do sada odobreno 22.607,54 kn (Oslobađanje od 
obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa).  
 2. Radovi na rekonstrukciji i opremanju poslovne zgrade poduzetničkog inkubatora 
koji su započeti 07. prosinca 2018. godine obavljali su se gotovo tijekom cijele prve polovice 
2019. godine, a dovršeni su 31. svibnja 2019. godine. Poslovna zgrada je rekonstruirana i 
opremljena namještajem. U sklopu provedbe projekta održano je šest radionica s raznim 
temama iz poduzetništva: Kako naplatiti dug, Pravno-organizacijski oblici malog i srednjeg 
poduzetništva, Društveno odgovorno poduzetništvo, Najčešće pogreške poduzetnika 
početnika, Psihologija potrošača i cijene, Izvori financiranja. Radionice je za Pučko otvoreno 
učilište u Pazinu proveo STEP RI - znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. 
Radionicama se u 6 dana odazvalo 57 polaznika. Započeta je izrada prilagođenog 
geoinformacijskog sustava (GIS) sa prikazom svih poslovnih subjekata na području 
djelovanja Razvojne agencije Srce Istre. Započeta je nabava računala, računalne i 
elektroničke opreme za potrebe Poduzetničkog inkubatora 
 3. Razvoj gospodarskih zona - krajem lipnja 2019. godine potpisan je ugovor o 
izvođenju radova na cesti D2 u poslovnoj zoni Ciburi. Predviđena je izgradnja prometnice s 
uređenom pješačkom površinom unutar poslovne zone ”Ciburi” te izgradnja kompletne 
infrastrukture: oborinske kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovodne mreže, javne rasvjete, 
DTK kanalizacije slabe struje i kabelske kanalizacije za izgradnju elektroničke komunikacije. 
Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 2.646.610,40 kn.  

4. Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun sudjelovao je u pripremi i 
organizaciji niza radionica za poljoprivrednike: Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ruralni 
razvoj, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju - 
radionica s ciljem predstavljanja mogućnosti korištenja potpora kroz tip operacije 16.1.1 
„Osnivanje operativnih skupina“ za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i 
lokalna tržišta“ i tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog 
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razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.; Razvojna agencija Srce Istre - 
jednodnevna radionica „Mala akademija za OPG“ - obrazovni program za sve OPG-ove koji 
se žele dodatno educirati o mogućnostima poslovnog usmjerenja prema poljoprivredi, o 
procesu apliciranja za sredstva iz EU fondova, pisanja poslovnog plana, efikasnog korištenja 
energenata, o zadrugama i udruživanju te poticanju mladih na poduzetništvo u poljoprivredi; 
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj provodi kampanju “Poljoprivrednik za 10” 
- promocija Mjere 10 „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ iz Programa ruralnog 
razvoja RH 2014. – 2020.; Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potporu poljoprivredi i 
ruralnom razvoju, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i 
investicije (HAMAG-BICRO) i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) - radionica s 
ciljem predstavljanja financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, Pojedinačno 
jamstvo za ruralni razvoj i Investicijski krediti za ruralni razvoj.  

3. O održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

1. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u najvećem dijelu obavljala 
je „Usluga“ d.o.o. Pazin. Javne površine su redovito održavane i čišćene prema godišnjem 
Programu. U sklopu održavanja javnih površina na zahtjev stranaka i prema zaključcima 
Komisije za hortikulturu i uređenje javnih površina u Gradu Pazinu izvršene su intervencije 
na zelenim površinama, a na zahtjeve koji prema mišljenju Komisije nisu opravdani odaslana 
su objašnjenja strankama. Izvršeno je redovno zaštitno tretiranje ukrasnog bilja i urbanog 
drveća u Gradu Pazinu. Prema potrebi naručivani su radovi zatvaranja i preusmjeravanja 
prometa, čišćenja, osiguranja električne energije, radovi košnje i sl. Održavanje sustava 
odvodnje atmosferskih voda provodilo se prema redovnom godišnjem Programu održavanja 
postojećeg sustava s pojačanim dodatnim mjerama čišćenja. Održavanje groblja izvodilo se 
redovito prema godišnjem Programu.  

2. Nerazvrstane ceste na području Grada Pazina preuzete na temelju Zakona o 
cestama („Narodne novine“ broj 84/11.) održavane su u skladu sa zakonskim i 
podzakonskim odredbama te u skladu s usvojenim godišnjim Programom održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2019. godini. 

Poslove održavanja 15,68 km preuzetih nerazvrstanih cesta obavljalo je trgovačko 
društvo „Istarske ceste“ d.o.o. Pula. Preostale preuzete dionice nerazvrstanih cesta (59.26 
km) održava trgovačko društvo „Usluga“ d.o.o. Pazin na temelju sklopljenog Ugovora o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta trgovačkom 
društvu u su/vlasništvu  Grada Pazina.  

Aktivnosti zimske službe odvijale su se u skladu Programom rada zimske službi za 
2018./19. godinu, a u zimskom razdoblju 2019. godine nisu zabilježene značajnije poteškoće 
u odvijanju prometa.  

3. Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina obavljalo je 
prema Odluci o komunalnim djelatnostima društvo „Usluga“ d.o.o. Pazin. Operativna 
realizacija programa održavanja ostalih nerazvrstanih cesta na području Grada Pazina 
ukupne dužine 167 km odvijala se u obliku redovnog održavanja asfaltnih i makadamskih 
kolnih konstrukcija na kojima su vršena redovna posipavanja, nasipavanje  kamenog 
drobljenca, čišćenje odvodnih kanala i odrona te sanacija oštećenja asfaltnog zastora 
krpanjem udarnih rupa. U sklopu programa redovnog održavanja obavljali su se poslovi 
strojno - ručne košnje raslinja kao i sječa stabala u pojasu cesta, strojno-ručna čišćenja 
redovnim pometanjem prometnih površina, čišćenja sustava oborinske odvodnje, čišćenja i 
uređenja bankina, čišćenja i uklanjanja odrona iz klizišta terena, popravka, dopune i zamjene 
dotrajale vertikalne prometne signalizacije i dr. 

Aktivnosti zimske službe odvijale su se u skladu Programom rada zimske službi za 
2018./19. godinu, a u zimskom razdoblju 2019. godine nisu zabilježene značajnije poteškoće 
u odvijanju prometa.  

U sklopu izgradnje sustava sanitarne odvodnje naselja Lindar izvršeno je dodatno 
asfaltiranje prometnih površina koje su tijekom izvođenja radova bile značajno oštećene, 
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uključujući i rekonstrukciju kolnika s dogradnjom sustava oborinske odvodnje u dijelu naselja 
„Dvorina“ (dužine 125 m, širine 3,5 m). 

4. Održavanje sustava javne rasvjete obavljala je tvrtka Vilstroj d.o.o. Buzet na 
temelju četverogodišnjeg Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 
održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina.  

Program održavanje sustava javne rasvjete područja Grada Pazina provođen je 
kontinuirano, a zbog dotrajalosti postojećeg sustava javne rasvjete učestalo su zamjenjivani 
neispravni elementi na sustavu javne rasvjete. Podaci o svim ostvarenim materijalnim 
izdacima evidentirani su u Građevinskom dnevniku, dok  je redovnu kontrolu i ovjeru 
dnevnika obavljao nadležni djelatnik Odjela. 

Neposredno nakon božićnih i novogodišnjih blagdana obavljena je demontaža 
postojeće ukrasne opreme te njezino sortiranje i skladištenje.  

 
4. O gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

 1. Izrađena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola i proveden 
postupak nabave radova za izgradnju ceste „D2“ u poslovnoj zoni Ciburi. Projekt 
podrazumijeva izgradnju spojne prometnice dužine 128 metara te ostalu prateću 
infrastrukturu u trupu prometnice (fekalnu i oborinsku odvodnja, vodovodni ogranak, struja, 
javna rasvjeta i elektronička infrastruktura).  
 2. U sklopu izgradnje sustava sanitarne odvodnje naselja Lindar izvedeno je 
proširenje dijela nerazvrstane ceste NC507800 početno od D64 – do dijela naselja „Dvorina“ 
u dužini od približno 650 m. Riječ je o obostranom proširenju kolnika u širini od cca. 0,5 m 
uključujući i izgradnju novih cestovnih bankina širine cca. 0,50 m.  U sklopu proširenja ceste 
izvršena je izgradnja armirano betonskog potpornog zida dužine 43 m i asfaltiranje punog 
profila prometnice u širini od 5 metara. Radove je izvelo trgovačko društvo „Cesta“  d.o.o. 
Pula sredinom svibnja 2019. godine.  

3. Paralelno uz izgradnju novog vodovodnog ogranka u naselju Belci (MO Beram) 
investitora „Istarski vodovod“ d.o.o. Buzet položena je podzemna infrastruktura javne 
rasvjete (za budućih 11 rasvjetnih mjesta) te elektronička komunikacijska infrastruktura.  

4. Grad Pazin je paralelno uz izgradnju sustava sanitarne odvodnje u naselju Lindar 
(MO Lindar), investitora „I.V.S.“ d.o.o. Buzet, položio podzemnu infrastrukturu javne rasvjete. 

Na području Lindara, paralelno uz navedene radove, trgovačko društvo Rune Adria 
telekomunikacijska infrastruktura d.o.o. položilo je elektroničku komunikacijsku infrastrukturu 
za širokopojasnu mrežu.  
 5. U naselju Trviž, po okončanju radova na sustavu sanitarne odvodnje, trgovačko 
društvo Usluga d.o.o Pazin obavilo je dodatne radove na rekonstrukciji potpornog zida u 
koridoru NC 504400 dužine cca 34 metra. 
 6. Za projekt dogradnje mjesnog groblja u Lindaru izrađena je potrebna projektna 
dokumentacija te je cjelokupan projekt u svibnju 2019. godine prijavljen na Natječaj za 
provedbu mjere 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu'“ LAG-a Središnja Istra. 
 

5. O zaštiti okoliša 
1. U travnju 2019. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Pazin 

potpisali su Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za sanaciju i konačno zatvaranje 
odlagališta otpada Jelenčići V – IV. faza. Prema navedenom Ugovoru iz sredstava EU 
sufinancira se 85%  priznatih troškova sanacije. Procijenjena vrijednost projekta sanacije i 
konačnog zatvaranja odlagališta Jelenčići V – IV. faza je 7.445.923,25 kn. Trenutno su u 
tijeku javne nabave za radove i nadzor. 

2. U travnju 2019. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Pazin 
potpisali su i Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz 
Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za sanaciju odlagališta 
komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište. Prema navedenom Ugovoru iz sredstava 
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EU sufinancira se 85% priznatih troškova sanacije. Procijenjena vrijednost projekta „Sanacija 
odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište„ je 8.946.527,50 kn. Trenutno 
su u tijeku javne nabave za radove i nadzor. 

3. Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada 
Jelenčići V“ sufinanciran je iz Kohezijskog fonda (vrijednost bespovratnih sredstava je 
899.577,95 kn što je 85% vrijednosti priznatih troškova koji iznose 1.058.327,00 kn). 
Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana 14. svibnja 2019. godine, donijelo je 
Odluku o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje Trgovačkom društvu Usluga d.o.o. 
Pazin. U lipnju je izdana Uporabna dozvola za reciklažno dvorište koje je pušteno u rad 16.  
srpnja 2019. 

4. U sklopu provedbe projekta  izobrazno – informativnih aktivnosti  o održivom 
gospodarenju otpadom pod nazivom „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja 
otpadom“ provedeno je svih 10 prijavljenih aktivnosti iz projekta. Aktivnosti i tiskovine u 
projektu obrađivale su četiri teme i to: kako smanjiti nastajanje otpada, kako pravilno odvajati 
otpad, kako kompostirati i kako ponovno upotrijebiti stvari. Od provedenih aktivnosti 
izdvajamo: izrađene su četiri vrste letaka za sve građane i podijeljene s računima za javnu 
uslugu, izrađeni su i podijeljeni leci za poslovne subjekte, izrađeni su i podijeljeni leci za 
turiste, postavljeni su jumbo plakati (4 za sve građane i 4 za turiste), izrađene su i podijeljene 
slikovnice za djecu vrtićke dobi, održane su predstave za djecu u vrtićima i niže razrede u 
osnovnim školama, izrađene su i podijeljene brošure za edukatore, održane su četiri 
edukacijske emisije na Radio Istri, emitirano je šestotinjak radijskih reklamnih spotova na 
Radio Istri, izrađeni su i podijeljeni informativni plakati, održane su javne edukacijske tribine.  
Vrijednost projekta je 439.697,86 kn, od čega su EU sredstva iz Kohezijskog fonda u visini 
od 85% odnosno 373.743,15 kn. Ostatak od 15% se dijeli na sve sunositelje aktivnosti (Grad 
Buzet, općine: Lanišće, Motovun. Tinjan, Karojba, Cerovlje, Gračišće, Sv. Petar u Šumi i 
Lupoglav), razmjerno broju stanovnika. 

 5. Donesen je Program mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na 
području Grada Pazina u 2019. godini. 

      6. U siječnju 2019. godine, Grad Pazin i Veterinarska ambulanta Pula d.o.o. sklopili  
su Ugovor o obavljanju veterinarsko higijeničarskih poslova na području Grada Pazina za 
2019. godinu i Ugovor o povjeravanju poslova neškodljivog sabiranja nusproizvoda 
životinjskog podrijetla na području Grada Pazina za 2019. godinu. 

      7. U ožujku 2019. godine, Grad Pazin i Eko servis „Matić“ sklopili su Ugovor o 
provedbi mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  

8. Od  početka lipnja 2019. godine do kraja sezone kupanja odnosno do kraja 
kolovoza Zavod za javno zdravstvo provodi 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. 

9. U svibnju 2019. godine na oglasnim pločama u mjesnim odborima postavljena je 
Obavijest o obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Grada Pazina. 
 10. U lipnju 2019. Grad Pazin i Javna ustanova Natura Histrica sklopili su VI. Aneks 
Ugovora o izradi Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice  s rokom izvršenja do 31.  
siječnja 2020. godine.  
 11. U suradnji s vanjskim stručnjacima, u sklopu provedbe projekta Life-Sec-Adapt 
pripremao se Nacrt Plana i strategije prilagodbe klimatskim promjenama te su u skladu s 
polazišnom osnovom Nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike 
Hrvatske, korištenjem višekriterijske analiza, odabrane mjere za područje Grada Pazina. Na 
gradskom vijeću predstavljena je Strategija i plan prilagodbe klimatskim promjenama (1. 
čitanje). Provedba projekta Life-Sec-Adapt završila je u lipnju 2019.  

12. U sklopu provedbe projekta Empowering, financiranog iz programa Horizon 2020, 
Grad Pazin besplatno je izradio reviziju SEAP-a (Akcijskog plana energetski održivog 
razvoja) uz uspoređivanje emisije COշ  CO2 iz 2017. s referentnom 2011. godinom. Za 
potrebe same revizije skupljani su podaci te su analizirane mjere koje će u budućem 
razdoblju doprinijeti uštedama, pridonositi energetskoj učinkovitosti te razvoju „smart city“ 
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sustava. Na gradskom vijeću u lipnju je usvojena Revizija akcijskog plana energetski 
održivog razvoja. 

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 2018./2019. g., Kurikulumom ustanove te propisima 
Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na dan 30. lipnja 2019. u programe Dječjeg vrtića bila 
su uključena ukupno 522 djeteta, raspoređena u 24 odgojne skupine. Program predškole u 
ustanovi nije organiziran u zasebnim skupinama, već su djeca, njih 165, koji su ove godine 
školski obveznici, uključena u redovne programe Vrtića. Djeca s teškoćama, njih osmero, 
uključena su u redovne skupine te se uključuju u aktivnosti ovisno o interesima, potrebama i 
mogućnostima. Organizirane su edukacije i grupe podrške kako bi se odgajateljima pružila 
potpora te kako bi ih se osnažilo za rad s djecom s teškoćama. 
 U prvih šest mjeseci tekuće godine započelo se s provedbom projekta rekonstrukcije i 
dogradnje „gornjeg vrtića“, sufinanciranog iz Fonda za ruralni razvoj i to poduzimanjem radnji 
nužnih za osiguranje financiranja projekta te provedbom javnih nabava za radove na Vrtiću 
te stručni nadzor. Nakon provedenih postupaka nabave za izvođača radova na proširenju i 
rekonstrukciji Vrtića izabran je Vladimir Gortan d.d., Pazin, a nadzor će provoditi Učka 
konzalting d.o.o. Pazin. U izvještajnom razdoblju provođene su pripreme za privremeno 
preseljenje četiri odgojne skupine u  DC „Veli Jože“, kako bi se u razdoblju izvođenja radova 
sve aktivnosti Vrtića redovno odvijale prema utvrđenom programu.  
 Provedena je kontrola prehrane i higijensko - sanitarni nadzor u ustanovi Zavoda za 
javno zdravstvo Istarske županije, s ciljem unapređenja prehrane i higijensko-sanitarnog 
nadzora u predškolskim ustanovama. Kontrolom je utvrđeno da su postignuti sljedeći ciljevi: 
obavljeni su svi planirani obilasci za prvu polovicu 2019. godine i postignuta je 
zadovoljavajuća prehrana u skladu sa preporukama; postignuti su optimalni higijensko 
sanitarni uvjeti i konzumacija zdravstveno ispravnih obroka; izvršena je promocija pravilne 
prehrane, to jest prihvaćanje i usvajanje pravilnih prehrambenih navika kao jednog od 
sastavnih čimbenika zdravog životnog stila još od najranije dobi; posredno je djelovano na 
vrtićko osoblje, te na roditelje i širu zajednicu informiranjem o važnosti pravilne prehrane. 
 Grad Pazin nastavio je s provođenjem aktivnosti čiji je cilj stvaranje uvjeta za 
pružanje podrške roditeljima i djeci rane (jaslične) dobi, koja se zbog nedostatnih prostornih 
kapaciteta nisu uspjela upisati u redovne programe Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin. U veljači 
je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpora 
poduzetništvu Grada Pazina za 2019. godinu koji je po prvi put usmjeren ciljano u osnivanje i 
razvoj obrta za dadilje. Mjerom potpore djelatnosti dadilja sufinancira se nabava informatičke 
opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje dokumentacije za otvaranje obrta, 
uređenje poslovnog prostora i nabava opreme te didaktičkog materijala. Mjerom 
subvencioniranja troškova stručnog osposobljavanja za poslove dadilje odobrava se 
subvencija u 100%-tnom iznosu.  
 U ožujku je Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo Odluku o sufinanciranju djelatnosti 
dadilja iz proračuna Grada Pazina, kojom je omogućeno da se svakom djetetu s područja 
Grada Pazina o kojem se skrbi unutar obrta za dadilje boravak sufinancira jednakim iznosom 
kao i polaženje Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, što za pedagošku godinu 2019/2020. iznosi 
1.394,28 kuna. Sufinancirat će se i privatne predškolske ustanove/obrti za dadilje koje se 
nalaze izvan područja Grada Pazina, ali uključuju djecu s prebivalištem na području Grada 
Pazina. Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja iz proračuna Grada 
Pazina  donijeta je u paketu s odlukom kojom se sufinancira djelatnost dadilja, a cijena koju 
će Grada Pazin sufinancirati u pedagoškoj godini iznosi isto kao i za dadilje, do maksimalno 
1.394,28 kuna, no ona ovisi o odluci o ekonomskoj cijeni te predškolske ustanove.  
 U svibnju je Grad Pazin objavio natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u 
Ulici Stari trg 1, površine 162,60 m², namjenski za obavljanje djelatnosti odgoja djece, no na 
navedeni natječaj nisu pristigle ponude zainteresiranih ponuditelja. 
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 Pučko otvoreno učilište u Pazinu u lipnju je započelo s provođenjem obrazovnog 
programa za osposobljavanje dadilja. Ukupno ima 11 polaznika i to: 5 iz Pazina, 2 iz 
Buzeta, 2 iz Žminja, 1 iz Cerovlja i 1 iz Poreča. Edukacije će biti okončane polovicom rujna.  
 U izvještajnom razdoblju sufinanciran je boravak dvoje djece u privatnim dječjim 
vrtićima – Pingvin u Puli i Mali medvjed u Pićnu. 
 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 2018/19. godinu.  

Iz decentraliziranih sredstava financirani su opći troškovi Škole (prijevoz učenika, 
energenti, tekuće i investicijsko održavanje). Osim zakonskog standarda Grad Pazin 
financira brojne aktivnosti iznad standarda. 

Prijevoz učenika autobusom organiziran je za 761 učenika (377 učenika nižih i 384 
učenika viših razreda) na 17 linija. Prijevoz vlakom koristi 16 učenika (od toga 11 učenika 
nižih i 5 učenika viših razreda). Realizirana su 103 nastavna dana prijevoza.  

U program rada produženog boravka tijekom školske 2018./2019. godine u Matičnoj 
školi bilo je uključeno ukupno 100 učenika od 1. do 4. razreda u četiri skupine. Plaće učitelja 
produženog boravka u MŠ Pazin sa 75% financira Grad Pazin, a 25% financiraju roditelji. 

Provodi se projekt Shema školskog voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kroz 
kojeg se daju besplatni obroci voća, povrća i mlijeka za djecu financirani iz državnog 
proračuna. Projekt provodi Ministarstvo poljoprivrede putem Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i  ruralnom razvoju. Putem iste Agencije proveden je i projekt Školski 
medni dan. 

Putem Zaklade „Hrvatska za djecu“ proveden je projekt kojim je za 136 djece roditelja 
s prihodima manjim od 2.000,00 kuna po članu domaćinstva sufinancirana školska prehrana 
u iznosu od 5,50 kuna po obroku.  

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je kontrolu prehrane i higijensko - 
sanitarni nadzor nad Matičnom školom u Pazinu te Područnim školama Trviž i Kašćerga. U 
osnovnoj školi, zahvaljujući kontinuiranom higijensko - sanitarnom nadzoru, higijensko - 
sanitarni uvjeti su optimalni, a rezultati svih analitičkih izvješća u skladu s preporukama što je 
i cilj opisanog programa. 

Projekt INkluzivne škole 5+  koji je započeo u školskoj godini 2017./18. traje 48 
mjeseci. Provodi se u 11 odgojno-obrazovnih ustanova. Ukupna vrijednost projekta je 
9.422.774 kuna, od kojih je iz Europskog socijalnog fonda nositelju projekta Gradu Pazinu, 
odobreno za sljedeće četiri godine bespovratnih 8.000.000 kuna, dok je obveza partnera bila 
osigurati 1.422.774,40 kuna. Dodatno su na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i EU 
fondova dobivena sredstva od 853.664,64 kuna. U 2018/19. godini zaposlena su 52 
pomoćnika u nastavi, za 53 učenika s teškoćama u razvoju, od toga 7 u OŠ Vladimira 
Nazora Pazin.  

Redovito su isplaćivane stipendije za učenike i studente.  Na dan 30. lipnja 2019. 
godine Grad Pazin je stipendirao 12 učenika i 51 studenta.  

Za darovite učenike iz područja matematike organizirana je „Škola za matematičke 
sveznalice 2019.“ od 24. do 26. travnja 2019. u Područnoj školi Sv. Petar u Šumi. Projekt je 
realiziran uz financijsku potporu Grada Pazina te je na taj način omogućeno besplatno 
sudjelovanje za ukupno 32 učenika. Cilj projekta je popularizacija matematičkih i srodnih 
sadržaja te kvalitetno provođenje dijela proljetnog odmora za dio učenika naše škole. 

U školskoj godini 2018./2019. u projekt Zavičajne nastave uključili su se treći razredi 
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, ukupno 141 učenik sa svojim učiteljicama. 

U rad izvannastavne grupe Građanskog odgoja bilo je uključeno ukupno 18 učenika 
petih razreda matične škole. Održana su ukupno 63 školska sata.  

Tradicionalno, povodom kraja školske godine Grad Pazin organizirao je prijem za  
uspješne učenike i mentore koji su ostvarili zapažene rezultate i dospjeli do ranga državnih 
natjecanja te im dodijelio priznanja i poklone (torbe, majice, bluetooth zvučnik). Nagrađeno je 
114 učenika  i 23  mentora koji su sudjelovali na natjecanjima na državnoj razini. 

U izvještajnom razdoblju izvršene su pripremne radnje za dobivanje građevinske 
dozvole za dogradnju matične škole u Pazinu i izradu izvedbenog projekta, pripremljena je 
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jednostavna nabave za radove na izmjeni derutnog krovišta na Područnoj školi Motovun 
vrijedne oko 350.000 kn, izvršeni su završni radovi na energetskoj obnovi zgrade u 
Područnoj školi Tinjan sveukupne vrijednosti od 2.627.313,48 kuna te su izvršene pripremne 
radnje za prilagodbu sanitarnog čvora u krilu razredne nastave Matične škole u Pazinu. 

    U sklopu uvođenja Cjelovite kurikularne reforme Grad Pazin je potpisao Ugovor o 
sudjelovanju u drugoj fazi programa „e- Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja 
škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ s 
Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNET.  

Podržan je rad Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u vidu financijske potpore 
projektima kreativnog stvaralaštva učenika škole u visini od 5.000 kn. 

 
3. Područje kulture i zaštite kulturnih dobara  

 U veljači je s Istarskom županijom potpisan Ugovor o korištenju sredstava kojim se sa 
izvođenje radovi na Kaštelu odobrava sufinanciranje u visini od 50.000,00 kuna. Većina 
radova odvijat će se u drugoj polovici godine tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci.  
 S Ministarstvom kulture Republike Hrvatske potpisan je ugovor o korištenju 
sredstava Ministarstva u visini od 100.000,00 kuna za potrebe sanacije bastiona Turnić u 
Lindaru. Provedeni su postupci jednostavne nabave za predmetne radove i stručni nadzor, 
koji su nakon provedbe postupka i ugovoreni. Realizacija radova je u tijeku.  
 S Ministarstvom kulture Republike Hrvatske potpisan je ugovor o korištenju sredstava 
Ministarstva u visini od 100.000,00 kuna za potrebe sanacije Palače Rapicio u Pazinu. 
Nakon provedenog postupka jednostavne nabave ugovorena je izrada prostorno programske 
studije korištenja i prezentacije Palače Rapicio, dok se na temelju smjernica dobivenih 
predmetnom studijom planira izvođenje konzervatorskih radova u jesenjim mjesecima. 
 Za nastavak arheoloških istraživanja na višeslojnom lokalitetu u Bermu, koja će se 
provesti u rujnu, s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske potpisan je ugovor o 
financiranju u visini od 30.000,00 kuna.   
 S Ministarstvom kulture Republike Hrvatske potpisan je ugovor o korištenju 
sredstava Ministarstva u visini od 140.000,00 kuna za građevinsku sanaciju unutrašnjosti 
zvonika crkve sv. Nikole u Pazinu. Građevinski radovi su u tijeku.  
 Potpisan je ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske u 
visini od 100.000,00 kuna, kojima se financira preventivna sanacija kasnogotičko-
renesansnog urbanog sklopa citadele u Pazinu i stručni nadzor. Realizacija radova je u 
tijeku.  
 Nastavljeno je provođenje rezidencijalnog programa Kuće za pisce u suradnji s 
Istarskom županijom, a u izvještajnom razdoblju gostovala su i svoj rad prezentirala četiri 
autora.  
 Redovna djelatnost gradskih ustanova u kulturi sufinancirana je u skladu s 
Proračunom Grada Pazina i u skladu s financijskim planovima ustanova. 
 

4. Područje socijalno-zdravstvene skrbi 
Pravo na naknadu za troškove stanovanja – režijske troškove koristila su ukupno 34 

korisnika (28 samaca i 6 kućanstava), od čega je bilo 15 korisnika zajamčene minimalne 
naknade te 19 korisnika koji je pravo ostvario na temelju uvjeta prihoda iz Odluke o socijalnoj 
skrbi Grada Pazina.  
 U izvještajnom razdoblju izdana su 48 rješenja za jednokratnu naknadu za 
novorođeno dijete.  

U izvještajnom razdoblju, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pazina, 41 
dijete ostvarivalo je pravo na naknadu u visini od 75% troškova boravka djeteta u 
predškolskoj ustanovi za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale 
djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 29. godine života). 

Grad Pazin je u skladu s Pravilnikom o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja 
usluga Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin: a) sufinancirao troškove boravka u Dječjem vrtiću za 
25 djece (za drugo i svako daljnje dijete iz obitelji koje istovremeno polazi Dječji vrtić) u 25%-
tnom iznosu; b) sufinancirao naknadu za boravak djece u Vrtiću u 75%-tnom iznosu za četiri 
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djeteta s poteškoćama u razvoju; c) sufinancirao 30%-tni iznos od ukupne cijene boravka u 
Vrtiću za dva djeteta samohranih roditelja i djecu blizance koji istovremeno pohađaju vrtić.  

Pravo na naknadu troškova toplog obroka u osnovnoj školi u izvještajnom razdoblju 
koristilo je 47 učenika. Od toga 43 u omjeru od 75%, a 4 u 100% iznosu. 

Proveden je postupak za pripremu isplata naknada za materijalnu zaštitu učesnika 
NOR-a, isplata će biti izvršena u drugom polugodištu 2019. godine. Navedenu naknadu 
koristit će 4 korisnika. 

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 20 korisnika. 

Uoči Uskrsa pripremljeno je i podijeljeno 90 paketa najugroženijim osobama i(li) 
kućanstvima, 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.  

Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa (GDCK) Pazin financirana je u 
skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu iz proračuna Grada Pazina. Gradsko 
društvo Crvenog križa Pazin pružatelj je socijalne usluge pomoć u kući na području Grada 
Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i 
Žminj. Uslugom su u 2019. godini prosječno bila obuhvaćena 82 korisnika od čega, 
prosječno, 29 iz Grada Pazina. GDCK provoditelj je projekta „Organizirane dnevne aktivnosti  
za starije osobe u Gradu Pazinu“ u kojem sudjeluje dvadesetak osoba s područja Grada. Na 
temelju Zahtjeva za uvrštenje u proračun i ugovora sklopljenog s GDCK Pazin, Grad Pazin 
sufinancira navedeni projekt. Mjesečno se na temelju zahtjeva GDCK sufinanciraju troškovi 
plaće voditeljice projekta i materijalni troškovi projekta. Projekt sufinancira i Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 
 Usluge Savjetovališta za brak i obitelj Pazin koristilo je 57 korisnika, od toga 31 iz 
Grada Pazina. Istarska županija iznosom od 5.000,00 kuna sufinancira djelovanje 
Savjetovališta u 2019. godini, kao i općine Pazinštine za korisnike s njihova područja. 
 Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Pazin je za petero djece i njihovih pratioca 
plaćao prijevoz na  rehabilitaciju u Dnevni centar Veruda Pula. U travnju 2019. godine Grad 
Pazin i Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula sklopili su Ugovor o korištenju sredstava 
proračuna Grada Pazina za 2019. godinu – za redovnu djelatnost Dnevnog centra u iznosu 
od 70.000,00 kuna.  
 U korištenje socijalne usluge Poludnevnog boravka u Pazinu, s ciljem prevencije 
institucionalizacije i poboljšanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih 
obitelji, uključeno je 15- ak osoba, od kojih 9 s područja Grada Pazina.  
 Savjetovalište za prehranu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Grad Pazin 
sufinancira na temelju Ugovora o sufinanciranju sklopljenog u travnju. Usluge Savjetovališta 
u izvještajnom razdoblju koristilo je 15 korisnika kojima je ukupno pruženo 31 nutricionističko 
savjetovanje. U izvještajnom razdoblju Savjetovalište je u Pazinu djelovalo 11 dana. 
 U vezi s projektom izgradnja Doma za starije osobe Pazin u izvještajnom zadoblju 
potpisan je Predugovor o priključenju s HEP-om za potrebe pripreme izgradnje 
elektroenergetskih objekata (trafostanice) za potrebe Doma za starije osobe Pazin. Troškovi 
po ugovoru plaćeni su u cijelosti te je HEP krenuo u izradu potrebne investicijsko - tehničke 
dokumentacije. 
 24. svibnja raspisan je natječaj za „Unapređivanje infrastrukture za pružanje 
socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucioanlizacije - II. faza u okviru  
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ na kojem je najavljivani rok 
za prijavu bio 10. lipnja, koji je najprije odgođen za 8. srpnja, a kasnijim izmjenama 
natječaja za jesen 2019. godine. Svrha Poziva je unapređenje infrastrukture kao potpore 
pružanja socijalnih usluga u zajednici kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih 
skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih 
korisnika. Kako bi se zadovoljilo uvjete natječaja, Grad Pazin je u lipnju dovršio Izmjene i 
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dopune Idejnog projekta za gradnju „Doma za starije osobe i centra za pružanje 
izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin“. Dana 1. srpnja ishodovano je Rješenje o izmjeni 
i dopuni lokacijske dozvole koje je postalo pravomoćno. Većina izmjena je tehničke prirode 
budući da se od samog početka planirala gradnja objekta dvojne namjene koji obuhvaća 
gradnju doma za starije osobe (institucionalni dugotrajni smještaj) i centra za pružanje 
izvaninstitucijskih socijalnih usluga. Grad Pazin je zajedno s Gradskim društvom Crvenog 
križa Pazin (koje će biti prijavitelj) i Centrom za  socijalnu skrb Pazin, kao partnerom, 
pripremio projekt SOS – skrb o starijima. Projekt uključuje prijavu dijela građevine za 
provedbu izvaninstitucijskih socijalnih usluga (za 30 korisnika poludnevnog boravka i 90 
korisnika socijalne usluge pomoć u kući) na spomenuti natječaj. U slučaju uspjeha s 
prijavom na natječaj, izgradnja i opremanje objekta, osim sredstvima Grada i Istarske 
županije financirat će se i sredstvima EU fondova.  
 25. travnja 2019. godine održana je 1. konstituirajuća sjednica Savjeta za socijalnu 
skrb i zdravstvo Grada Pazina čiji je osnovni cilj planiranje i razvoj mreže socijalnih i 
zdravstvenih usluga na području Grada Pazina i horizontalna povezanost različitih dionika i 
stručnjaka. Za predsjednicu Savjeta izabrana je ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pavita 
Jelinčić. 
 

5. Područje sporta i rekreacije  
 Zajednica sportskih udruga Grada Pazina, raspisala je i provela Natječaj za 
sufinanciranje Programa javnih potreba Grada Pazina u sportu u 2019. godini.  Natječajem 
se financiraju: 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 te 2) sportske manifestacije (organizacija sportskih 
manifestacija povodom obilježavanja gradskih blagdana), ukupno raspoloživo 25.000,00 kn.  
 U organizaciji Zajednica sportskih udruga, u polivalentnoj dvorani Školsko – gradske 
sportske dvorane u veljači 2019. godine održano je proglašenje najboljih sportaša Grada 
Pazina za 2018. godinu. 
 Tradicionalno, početkom svibnja, na gradskom stadionu u Pazinu, zapaljena je 
olimpijska baklja i podignuta olimpijska zastava kao znak za početak 18. Olimpijskog 
festivala Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. Na olimpijskom festivalu učestvovalo je 400-tinjak 
djece iz pazinskog i svih područnih vrtića.  
 Povodom Dana Grada sportski klubovi i udruge organizirali su razne manifestacije i 
turnire (47. otvoreno prvenstvo ŠRD Pazinčice u lovu ribe udicom na plovak; nogometni 
turnir za   kategoriju do 9 godina; finalna utakmica završnice veteranskog prvenstva NSŽI 
2018./2019.; završnica mini lige Pazinštine u košarci; 21. Off road - Prvenstvo istarske 
rivijere i vaterpolo turnir na Zarečkom krovu). 
 Tijekom čitavog izvještajnog razdoblja organizirane su brojne sportske manifestacije 
u organizaciji Zajednice sportskih udruga i klubova među kojima i one međunarodnog 
karaktera. Osim sportskih događaja u organizaciji pazinskih sportskih djelatnika, pazinski 
sportski tereni ugostili su i županijska, državna pa i međunarodna natjecanja, primjerice, 
županijska prvenstva u kickboxingu i stolnom tenisu, prvenstvo Republike Hrvatske u mini 
košarci kao i minibasket turnir, odbojkaška utakmica  američkog sveučilišta Clemson 
Univeristy, South Carolina i juniorske (U18) reprezentacije Hrvatske i dr.  
 U veljači 2019. godine obavljen je inspekcijski nadzor MUP-a u Boćarskom centru 
Aleksandar Anzur čime je uspješno dovršen proces požarnog odjeljivanja kotlovnice i 
spremnika lož ulja. Nakon obavljenih radova, ishođena su sva uvjerenja i zapisnici o 
zadovoljavanju spremnika te prostora kotlovnice.  
 Tijekom mjeseca lipnja izvršeni su radovi na dodatnom uzemljenju na objektima 
Gradskog stadiona koji će se u srpnju nakon završetka radova i atestirati. 
 Nova web stranica društva Pazin sport d.o.o. puštena je u rad tijekom mjeseca lipnja. 
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6. O civilnom društvu 
 Javni natječaj za financiranje programa/ projekata /manifestacija organizacija civilnog 
društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini proveden je 
početkom godine i to za područja: odgoj i obrazovanje, kultura, socijalna skrb i zdravstvo te 
ostala područja od interesa za opće dobro. Ukupna visina sredstava koja se raspoređuju 
putem ovog natječaja iznosi 580.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se 
mogao prijaviti i ugovoriti po ovom natječaju i po pojedinom programu /projektu /manifestaciji  
je 3.000,00 kuna, a najveći iznos je 60.000,00  kuna. Za sve potencijalne prijavitelje 
sredinom siječnja održana je provedbena radionica u Društvenom centru Veli Jože. Na javni 
natječaj pristigla je 81 prijava ( u 2018. godini 62 prijave; u 2017. godini 59 prijava). 4 prijave 
nisu prošle formalnu provjeru, a nakon formalne provjere 77 prijava upućeno je na 
ocjenjivanje. Povjerenstva za ocjenjivanje dala su prijedlog rang lista  na temelju kojih je 
Gradonačelnik donio Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva 
iz proračuna Grada Pazina u 2019. godini. 
 U 2019. godini putem ovog natječaja financirat će se ukupno 56 programa/ projekata/ 
manifestacija: u području Odgoja i obrazovanja (110.000,00 kuna) financirat će se 9  
programa/ projekata/ manifestacija ( u 2018. godini 8); u području kulture (220.000,00 kuna)  
financirat će se 22 programa/ projekta/ manifestacije (u 2018. godini 18); u području socijalne 
skrbi i zdravstva (140.000,00 kuna) financirat će se 18 programa/ projekata/ manifestacija (u 
2018. godini 15); u ostalim područjima od interesa za opće dobro (110.000,00 kn) financirat 
će se 7 programa/ projekata/ manifestacija (u 2018. godini 8). U odnosu na 2018. godinu 
kada je financirano 49 programa/ projekata/ manifestacija, u 2019. godini financirat će se 7 
programa/ projekata/ manifestacija više. Bodovni prag za financiranje nije prošla 21 prijava, 
što s 4 prijave koje nisu prošle formalnu provjeru daje 25 prijava koje neće ostvariti 
financijsku potporu.    
 Valja napomenuti da se u 2019. godini, uz 580.000,00 kuna dodijeljenih javnim 
natječajem, sa 103.000,00 kuna financiraju i udruge koje su izravno uključene u proračun za 
2019. To su: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama 77.000,00 kuna, udruga Sigurna 
kuća Istra 10.000,00 kuna te udruga Hoću-mogu za Vojta terapiju sa iznosom od 16.000,00 
kuna. Uz to objavljen je i natječaj Ureda Grada za manifestacije u povodu obilježavanja Dana 
Grada Pazina 2019. (vrijednost natječaja 20.000,00 kuna). 
 U proračunu za 2019. godinu planirana su i sredstva koja je Grad Pazin dužan 
dodijeliti pojedinim udrugama u skladu sa zakonskim odredbama poput Zajednice sportskih 
udruga Grada Pazina (1.234.000,00 kuna), Gradsko društvo Crvenog križa Pazin-redovni 
programi (130.000,00 kuna), Gorska služba spašavanja (10.000,00 kuna), Područna 
vatrogasna zajednica (285.000,00 kuna). 
 Fond gradova i općina objedinjuje donacije iz 17 gradova i općina iz kojih Zaklada za 
poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva financira projekte pod nazivom „Mali projekti 
za bolje sutra“. U izvještajnom razdoblju realizirani su projekti dviju pazinskih udruga – 
Planinarskog društva Pazinka Pazin (15.000,00 kuna – Otkrijmo ljepote prirode) i Društva 
Naša djeca Pazin (11.800,00 kuna Šetalište – naše zabavno igralište), koji su ugovoreni u 
2018. godini. U svibnju je raspisan novi natječaj za male projekte u zajednici, a 
predstavljanje natječaja održano je u Pazinu, uz prisustvovanje Savjeta mladih Grada 
Pazina. Novost koja je nepovoljna po OCD-e s područja Grada Pazina je da je mogućnost 
dobivanja sredstava ograničena na najviše dvije OCD s područja jedne jedinice lokalne 
samouprave, a ne postoji više ni mogućnost prijavljivanja projekata ustanova i mjesnih 
odbora, koji su ranijih godina znali imati uspjeha u prijavama na ovaj natječaj. 
 

IV. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH I DRUGIH FONDOVA 
 
 1. Dovršetkom izrade projektne dokumentacije projektnih partnera te podnošenjem 
završnih izvještaja nadzornim tijelima okončana je provedba projekta „KulTourSpirit – 
revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva“ financiranog u sklopu Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iz sredstava Fonda za regionalni razvoj. 
Grad Pazin je kao glavni nositelj projekta tijekom provedbe projekta pratio izvršenje svih 
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ugovornih obveza i koordinirao djelovanje partnera. Po  završetku projektnih aktivnosti Grad 
Pazin pripremio je cjelokupnu dokumentaciju svih partnera o provedbi projekta za terensku 
kontrolu koja je izvršena u travnju 2019. godine. Projekt je uspješno proveden, sve aktivnosti 
Grada Pazina realizirane su prema planu. Nakon provedenih javnih nabava ukupna 
realizacija projekta iznosi 4.813.425,00 kuna od kojih je Grad Pazin realizirao 1.675.575,63 
kn, a preostali iznos projektni partneri. Bespovratna sredstva za Pazin iznose 1.212.408,57 
kn iz Kohezijskog fonda i dodatnih 211.817,76 kn iz Fonda za sufinanciranje.  
 2. Projekt I_ARCHEO.S prihvaćen je na natječaju ''Standard+ projekti'' u sklopu 
prioriteta 3: “prirodna i kulturna baština“ te je započeo s provedbom 1. siječnja 2018. godine 
s trajanjem do 30. lipnja 2019. godine. Posebnim zahtjevom Nositelja projekta, trajanje 
projekta je u travnju produženo do kraja rujna 2019. godine. Nositelj projekta je Teatro 
Publico Pugliese iz Barija, Italija, a projekt je nastavak kapitalizacije ranije uspješno 
provedenog projekta Archeo.S. U provedbi projekta Grad Pazin je u 2019. godini realizirao 
sljedeće aktivnosti: 1) Izrađen je i objavljen on-line priručnik „Pazinske priče za vodiče“ 
namijenjen turističkim vodičima i interpretatorima baštine („storytellerima“) o kulturnoj baštini i 
turističkog ponudi Pazina. Održana je i jednodnevna edukacija za turističke vodiče koja je 
upoznala vodiče s različitim segmentima povijesti Pazina, njegovom ponudom i 
posebnostima. Na radionici je sudjelovalo 30 turističkih vodiča; 2) Realizirana je druga faza 
projektnog zadatka koja uključuje pripremu sadržaja te pripremu i tisak mapa itinerara 
kreiranih u sklopu projekta. Tiskane su dvije vrste mapa (Avanturistički itinerar i gastronomski 
itinerar), svaka na četiri jezika, zatim,  promotivne cerade koje predstavljaju kreirane 
itinerare, a postavljene su na frekventnim destinacijama – ispred kaštela i na glavnom 
gradskom trgu. Četiri jumbo plakata sa promocijom itinerara postavljena su na dva 
ulaza/izlaza iz grada – uz glavnu prometnicu prema Puli i uz prometnicu prema Poreču. 
Snimljena su i tri promotivna videa. Kako bi se uljepšala vizura stare gradske jezgre 
naljepnicama sa starim prikazima Pazina oblijepljeno je pet velikih zapuštenih izloga u staroj 
gradskoj jezgri. Uz to, svi su članovi klastera dobili pločice identiteta kojima se posjetiteljima 
naznačuje pripadnost turističkom itineraru. 3) Organiziran je dvodnevno tematsko turističko 
predstavljanje itinerara 21. i 22. veljače  u Pazinu, baziranih na gastronomskoj ponudi Pazina 
u smislu specifičnosti koje Pazin nudi u kombinaciji sa razgledavanjem prirodne i kulturne 
baštine Pazina. U sklopu pilot akcije na edukativnoj turi prezentacije itinerara sudjelovalo je 
45 turističkih agencija, vodiče, novinara i blogera. 4) Organiziran je i opremljen izložbeni 
prostor Sajam poljoprivrednih proizvoda koji je organiziran u šatoru postavljenom ispred 
gradsko-školske sportske dvorane u Pazinu, a kojim je proširen i nadopunjen gastronomski 
itinerar, odnosno ponuda Dana meda. 
 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. Do lipnja realizirani su radovi pripreme infrastrukture i usluga 
dopreme te montaže stanice za sustav, nabavka bicikli te pripreme za puštanje sustava u 
rad.  

4. Odrađene su završne aktivnosti na provedbi projekta InLoRe (Croatian eInvoicing 
for Local and Regional Authorities) sufinanciranog iz Instrumenta za povezivanje Europe 
CEF Telecom. Cilj projekta je osiguranje tehničkih i operativnih preduvjeta za zaprimanje i 
obradu elektronički zaprimljenih računa. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta, a u projektu sudjeluje i 80 projektnih partnera među kojima je Grad 
Pazin. U sklopu projekta odrađena je cjelokupna priprema za zaprimanje računa 
elektroničkim putem od 1. srpnja 2019.  
 5. Početkom travnja objavljen je drugi poziv za vaučere projekta WiFi4EU. Budžet 
poziva iznosio je 51 milijun eura, podijeljeno u 3.000 vaučera. Između više od 10.000 prijava, 
Grad Pazin uspješno je aplicirao na ovaj poziv te je krajem lipnja potpisan Sporazum o 
dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF) u visini 
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15.000,00 EUR. U roku od 18 mjeseci Grad Pazin mora iskoristiti navedeni vaučer te 
uspostaviti pristupne točke za WiFi4EU, navedeni vaučer pokriva troškove opreme i ugradnje 
pristupnih točaka, dok Grad mora  snositi troškove interneta i održavanja opreme kako bi 
mogao pružati besplatnu i visokokvalitetnu bežičnu vezu najmanje tri godine. 
 

V. AKTIVNOSTI  ZAMJENICE  I  ZAMJENIKA  GRADONAČELNIKA 
 

1. Mirjana Galant, zamjenica Gradonačelnika, predsjednica je Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova. U sklopu te dužnosti radila je na organizaciji i provedbi aktivnosti iz 
Programa Povjerenstva rada za 2019. godinu.  

Zamjenica gradonačelnika aktivna je članica tima za prilagodbu klimatskim 
promjenama koji djeluje u sklopu provedbe projekta „Life SEC Adapt“ i aktivno je  sudjelovala 
u svim aktivnostima tima te na sjednicama Gradskog vijeća. 

Prisustvovala je kulturnim i drugim događanjima: prijem stipendista Grada Pazina, 
službeni posjet Općini Jablanica, aktivnosti povodom obilježavanja Dana Grada Pazina 
(doček i prijem delegacija Općine Jablanica, Općine Gevgelija, Općine Paraćin i Grada Tivta, 
polaganje vijenaca, svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina u dvorani Istra) te 
prijem delegacije francuskog grada Villenoy. 

Zamjenica gradonačelnika sudjelovala je u radu koordinacije gradonačelnika i 
načelnika općina Pazinštine te je prisustvovala javnoj prezentaciji o rada i aktivnosti 
gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje od svibnja 2018. do travnja 2019. godine. 

Održala je uvodne i pozdravne govore, te uputila riječi zahvale i čestitke na 
organizaciji sljedećih događanja: prva samostalna izložba slika Nade Putinja „Izvan okvira“ u 
Likovnoj galeriji u Pazinu,  obilježavanje Međunarodnog dana žena u organizaciji Udruge 
antifašista Pazin, večer poezije „Pjesnici oko kamenog stola“ u organizaciji Društva osoba s 
tjelesnim invaliditetom  Pazin, predstavljanje knjige „Istra u domovinskom ratu 1991. -1995.“ 
u organizaciji Državnog arhiva Pazin, predstavljanje zbirke poezije autorice Nataše Matijaš u 
Gradskoj knjižnici Pazin, izložba dječjih radova „Dragonjica traži Dragonju – istarski divovi u 
dječjim očima“ u Likovnoj galeriji u Pazinu te koncert Folklornog društva Pazin u Spomen 
domu. Sudjelovala je u protokolu polaganja vijenaca povodom obilježavanja značajnih 
događanja te u drugim protokolarnim aktivnostima prema programu gradonačelnika.  

Zamjenica gradonačelnika u stalnom je kontaktu s građanima koji joj se obraćaju 
osobno, telefonom ili putem e-maila u vezi različitih pitanja.  

2. Veljko Brajković, zamjenik gradonačelnika, sudjelovao je u protokolu polaganja 
vijenaca povodom obilježavanja značajnih događanja i drugim protokolarnim aktivnostima 
prema programu gradonačelnika, od kojih izdvajamo manifestacije Mali kanat, konferencija u 
sklopu projekta ICARUS Državnog arhiva u Pazinu, Dan obrtničke komore Istarske županije, 
Dječju olimpijadu u Pazinu, Konferenciju Sindikata umirovljenika Hrvatske te svečanu 
sjednicu općinskog vijeća Općine Sveti Petar u Šumi. 

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 
 

Službenici 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 2019. godinu i njegovim  izmjenama i 
dopunama.  

U izvještajnom razdoblju pokrenuta su 22 postupka jednostavne nabave u skladu s 
člancima 4., 5. i 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.   
 U izvještajnom razdoblju prema Zakonu o javnoj nabavi: 
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 1) proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor za predmet nabave  
Izgradnja prometnice s komunalnom infrastrukturom - CESTA 2D u poslovnoj zoni Ciburi. 
 2) proveden je i poništen postupak javne nabave Nabava računala, računalne i 
elektroničke opreme - Poduzetnički inkubator u Pazinu. Postupak je ponovno pokrenut u 
lipnju 2019. godine.  
 3) pripremana je dokumentacija o javnoj nabavi (za ex ante kontrole) za radove, 
stručni nadzor te jednostavne nabave za projektantski nadzor, promidžbu i vidljivost 
projekata i tehničku pomoć u upravljanju za projekte Sanacija odlagališta komunalnog 
''Jelenčići V“ – staro odlagalište i  Sanacija i konačnom zatvaranju odlagališta otpada 
''Jelenčići V“ – IV Faza, a koji se financiraju iz Operativnog programa Konkurentnost i 
kohezija 2014.-2020. 
 4) 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 2018. godine), b) realizacija prvog 
ugovora za predmet nabave „Usluga prijevoza učenika OŠ Pazin“ (iz 2018. godine),  c) 
realizacije drugog ugovora za predmet nabave „Opskrba električnom energijom za potrebe 
Grada Pazina i ustanova (Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin i Pučko otvoreno učilište u 
Pazinu (iz 2017. godine). 
 5) pratila se realizacija ugovora za predmete nabave: a) Izgradnja i opremanje 
reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada Jelenčići V (iz 2018. godine) b) Izobrazno-
informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (iz 2018. godine), c) Izvođenje 
radova rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade - Poduzetnički  inkubator u Pazinu (iz 
2018. godine.). 

Izvršeno je (11) jedanaest izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu, te jedno 
ažuriranje Registra ugovora ( u veljači 2019. godine).  
 Grad Pazin pruža stručnu i administrativnu podršku u provedbi postupaka javnih 
nabava za projekt Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića „Olga ban" Pazin, Prolaz O. 
Keršovanija 1  u Pazinu. Proveden je i okončan postupak javne nabave izvođenja radova. U 
pripremi je dokumentacija za nabavu računalne, uredske i opremu za dječje sobe. 

2. Gospodarenje imovinom provodilo se prema pozitivnim propisima uz prethodnu 
suglasnost Gradskog vijeća ili gradonačelnika. Od redovnih poslova izdvajamo pokretanje i 
sudjelovanje u sudskim postupcima radi utvrđenja prava vlasništva, ostavinskim postupcima, 
postupcima razvrgnuća suvlasništva, uređenja međa, proglašenja nestale osobe umrlom, 
dopuna zemljišnih knjiga, ispravka zemljišnih knjiga, povezivanja glavne knjige s knjigom 
položenih ugovora i dr., sudjelovanje u postupcima koji se vode pred Službom za imovinsko 
pravne i opće poslove Ispostava Pazin, Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a odnose 
se na utvrđivanje naknade odnosno povrata imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske 
komunističke vladavine. 
 Na temelju upute Ministarstva poljoprivrede ponovljen je postupak donošenja 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Ispravljeni Program 
raspolaganja dostavljen je Istarskoj županiji na mišljenje i Ministarstvu poljoprivrede na 
suglasnost.  

Na inicijativu zainteresiranih osoba pripremljene su dvije Odluke o prodaji nekretnina u 
vlasništvu Grada Pazina i provedena dva Javna Natječaja za prodaju nekretnina, na temelju 
kojih je sklopljeno pet kupoprodajnih ugovora.   

Za potrebe gradnje cjevovoda u blizini naselja Trošti sklopljen je s Istarskim 
vodovodom d.o.o. Buzet Ugovor o osnivanju prava služnosti na teret nekretnine u vlasništvu 
Grada Pazina, a na traženje Hrvatske elektroprivrede d.o.o. Zagreb sklopljen je Ugovor o 
snivanju prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina radi izgradnje i održavanja 
građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava distribucije električne energije – TS 
10 (20)/0,4kV Jelenkovići. 

Na temelju Odluke o načinu, uvjetima i postupku dodjele u zakup zemljišta u vlasništvu 
Grada Pazina produženo je za daljnje tri godine pet Ugovora o zakupu neizgrađenog 
građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Pazina. 
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S ciljem uređenja imovinsko pravnih odnosa na dijelu ceste na kojem je uređeno 
skretanje za Industrijsku zonu Podberam sklopljen je kupoprodajni ugovor s vlasnicima 
nekretnine koja ulazi u trup ceste, te je ista upisana kao vlasništvo Grada Pazina 

Na prijedlog Grada Pazina donijeto je jedno pravomoćno rješenje kojim je optanska 
imovina prešla u vlasništvo Grada Pazina te jedno rješenje o nasljeđivanju kojim je imovina 
ostavitelja prešla u vlasništvo Grada Pazina. 

Izvršavani su tekući poslovni upravljanja stambenim prostorima u vlasništvu Grada 
Pazina (produženo je 6 ugovora o najmu, dana je suglasnost na 5 ugovora Centra za 
socijalnu skrb za nužni smještaj, vršene su adaptacije, sufinanciranja i dr.). Proveden je 
postupak donošenja Liste prioriteta za davanje stanova u vlasništvu Grada Pazina u najam 
za razdoblje 2019. – 2021. godine.  

Izvršavani su tekući poslovni upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada 
Pazina (produžena su 2 ugovora o zakupu urednim zakupnicima, raskinuta su 4 ugovora o 
zakupu po zahtjevu zakupnika, sklopljeni su 2 nova ugovora o zakupu te 2 dodatka ugovora 
o zakupu, provedeni su 2 natječaja za zakup poslovnih prostora, izvršena su preuzimanja, 
adaptacije, sufinanciranja i dr.). Pripremljeni su za javno savjetovanje sa zainteresiranom 
javnošću prijedlozi Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup i Odluke o kupoprodaji 
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina. 

Pripremljene su i usvojene izmjene Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta 
na području Grada Pazina. 

Provođena je evaluacija sustava e-nekretina, odnosno usklađivani su podaci iz 
kupoprodajnih ugovora s podacima u katastru, zemljišnim knjigama i stanjem na terenu te su 
ispravno georeferencirani u ortofoto i katastarske mape podaci za: 16 stanova, 3 garaže, 11 
obiteljskih kuća,  13 građevinskih zemljišta, 8 poslovnih prostora, 1 gospodarsku zgradu, 47 
poljoprivrednih zemljište itd. Također je u e-nekretninama provedeno usklađivanje podataka 
iz 336 ugovora o zakupu, 142 ugovora o najmu, 166 ugovora o pravu služnosti i 3 ugovora o 
pravu građenja koji se odnose na područje Grada Pazina. 

3. U području prostornog planiranja:  
1) na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj dana 14. ožujka 2019. godine 

donesena je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam, ishođeni 
su zahtjevi javnopravnih tijela za izradu plana te je potpisan trojni sporazum s izrađivačem 
plana i investitorom. 

2) na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj dana 27. lipnja 2019. godine 
donesena je Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone 
„Ciburi“. 

4. Izdano je 9 rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade na 
području Grada Pazina. Do 30. lipnja 2019. godine zaprimljeno je ukupno 45 zahtjeva 
neupravnog postupka, od čega su navedenom razdoblju riješena 43 zahtjeva, od toga 13 
lokacijskih informacija i 30 uvjerenja o statusu zemljišta.  

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 150 zahtjeva za izdavanje akata za 
gradnju (125 upravni postupak i 25 neupravni). Do 30. lipnja riješeno je  ukupno 75 
zaprimljenih zahtjeva (zahtjevi iz 2019. godine i raniji zahtjevi), od čega je 50 zahtjeva 
upravnog postupaka i 25 zahtjeva neupravnog postupaka.   

Osim rada sa strankama i vršenja očevida na terenu, te navedenih poslova 
graditeljstva, provodili su se postupci izdavanja rješenja o ispravci greške, lokacijske 
dozvole, obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta, potvrde parcelacijskog 
elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja i postupci 
izdavanja uporabne dozvole. 

U skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu, Odluke o porezima Grada 
Pazina, Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih 
predmeta te Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova 
razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim 
životinjama, riješena su 54 predmeta upravnog  postupka, od toga 28 upravnih postupaka 
bez naknade i 26 upravnih postupaka s naknadom. 
 Kontinuirano se provodi revizija reklamnih predmeta na području Grada Pazina.  
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 U skladu s odredbama Odluke o komunalnoj naknadi izdano je 3.716 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 70 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 175 Obavijesti o 
počinjenom prekršaju od čega je naplaćeno 28.350 kuna. Za 60 prekršitelja iz 2018. godine 
izvršena je priprema za pokretanje prekršajnog postupka zbog neplaćanja prekršajne kazne 
u zakonskom roku. 
 U skladu s odredbama Odluke o komunalnom doprinosu izdano je 14 rješenja o 
komunalnom doprinosu (za izgradnju) odnosno 8 rješenja o komunalnom doprinosu (za 
ozakonjenje). 
 U skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama izdano je 15 
rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. 
 5. U sklopu projekta Izgradnja autobusnog kolodvora i povezane infrastrukture 
završeni su i predani Glavni projekti s Troškovnicima za Izgradnju parkirališta iza autobusnog 
kolodvora u Pazinu i pristupne prometnice te Izgradnju Šetališta pazinske gimnazije u Pazinu 
na temelju kojih će se ishodovati potrebne dozvole za građenje. 
 S obzirom da spomenuti cjelokupni projekt podrazumijeva rekonstrukciju autobusnog 
kolodvora te razvoj povezane infrastrukture (uređenje pješačkih zona, kružnih tokova, 
integraciju različitih vrsta prometa, postavljanje električnih punionica za automobile i bicikle, 
autobusnih čekaonica i sl.), u iščekivanju je raspisivanje planiranog natječaja Ministarstva 
mora, prometa i infrastrukture iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija na koji se 
planira prijaviti projekt. Raspisivanjem natječaja dale bi se i daljnje smjernice te saznanja za 
završetak preostalih ugovorenih Glavnih projekata za Zgradu autobusnog kolodvora, Kružni 
tok 1, sigurni pješački prijelaz i pješački most u zoni autobusnog kolodvora te Kružni tok 2 i 
izgradnju prometnice unutar zone društvenog centra Veli Jože. 
 6. Utvrđen je model rekonstrukcije i proširenja sustava javne rasvjete Grada Pazina 
prema kojem se postojeća rasvjeta planira zamijeniti rasvjetnim tijelima na bazi LED 
tehnologije, na način da je osvijetljenost površina uskladi s važećim tehničkim kriterijima i 
normama te da se maksimalno smanji svjetlosno onečišćenje ruralnog ambijenta. 
Rekonstrukcija i proširenje financirat će se sredstvima HBOR-a, a otplata uloženih sredstva 
planira se iz uštede na potrošnji električne energije i održavanja sustava u razdoblju od 10 
godina.  
 7. Inspirit Fantasy park – izrađena je Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu 
za Zabavni park „Inspirit Fantasy Park“ – Pazin, obzirom da se lokacija zahvata zabavnog 
parka „Inspirit fantasy park“ nalazi se unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja 
značajnog za vrste i stanišne tipove s ciljanim vrstama veliki vodenjak (Triturus carnifex) i 
jelenak (Lucanis cervus). Sklopljen je ugovor vrijedan 55.000,00 kn (bez PDV-a) sa tvrtkom 
Eko-Invest d.o.o. koja je provela terenska i druga istraživanja te izradila studiju s 
preporukama za postupanje prilikom eventualnih radova na parku. Izradom Glave ocjene 
ispunjene su pretpostavke za ishođenje lokacijske dozvole kao pretpostavke za podnošenje 
zahtjeva za uređenje imovinsko pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom na predmetnoj 
lokaciji.  
  

8. Grad Pazin sudjelovao je kao suorganizator programa 14. 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. Uz to, u sklopu projekta I_Archeo.S. 
organiziran je prateći sajam poljoprivrednih proizvoda te vođeni obilazak sajma za 45 
polaznika pilot akcije - edukativne ture za turističke agencije, turističke vodiče, novinare i 
blogere. 
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 Devetu godinu uzastopce u suradnji s udrugom Indians MC Croatia organizirana je 
proslava praznika rada. Na proslavi su organizirane igre i animacija za posjetitelje, nastupio 
je duo Ivan & Enzo, a podijeljeno je 500 porcija graha. 
 Povodom obilježavanje Dana Grada Pazina, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem 
Pazin i sponzorima organiziran je besplatni koncert za građane zbora Perpetuum Jazzile iz 
Slovenije. Uz kulturno zabavni program za građane organizirane su i protokolarne aktivnosti 
obilježavanja Dana Grada Pazina, a sufinancirani su i programi udruga koje su se svojim 
aktivnostima uključile u obilježavanje Dana grada.  
 Kroz program Drukčije ljeto objedinjene su već ustaljene postojeće manifestacije koje 
se odvijaju u Pazinu, pod zajedničkim nazivom, vizualnim identitetom i marketinškim 
pristupom. Izvršeno je zajedničko oglašavanje svih programa koje se u Pazinu odvijaju od 
svibnja do kolovoza putem letaka koji su distribuirani u ugostiteljskim objektima i Turističkoj 
zajednici središnje Istre.  
             9. U izvještajnom razdoblju Grad Pazin je skladu sa zakonskim propisima 
kontinuirano organizirao poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na 
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 
 Na temelju  Programa aktivnosti Vlade RH  u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini, održana je tematska sjednica 
Stožera civilne zaštite Grada Pazina i susjednih Općina na temu „Priprema ljetne 
protupožarne sezone u 2019. godini“. Na sjednici su doneseni svi dokumenti za provođenje 
propisanih mjera, obveza i aktivnosti za uspješnu pripremu protupožarne sezone. Na temelju 
akata usvojenih na sjednici Stožera civilne zaštite, gradonačelnik je donio Plan operativne 
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području 
Grada Pazina za 2019. godinu. 
             U razvoju sustava civilne zaštite Grad Pazin uspješno surađuje sa svim operativnim 
snagama sustava civilne zaštite, pravnim osobama koje se civilnom zaštitom bave kao 
redovnom djelatnošću, te svim ostalim subjektima koji se prema ukazanim potrebama 
uključuju u sustav civilne zaštite na području Grada Pazina. 
  10. Služba za unutarnju reviziju je u siječnju 2019. godine Ministarstvu financija 
dostavila ažurirani Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2019. do 2021. godine i 
Godišnji plan unutarnje revizije za 2019. godinu. 

Služba je u svrhu obavljanja godišnje provjere kvalitete aktivnosti unutarnje 
revizije  dostavila Ministarstvu financija Izvještaj o obveznom stručnom usavršavanju u 2018. 
godini, te podatke o provedenim preporukama u 2018. godini s naznakom učinka na 
poslovanje korisnika proračuna. Podaci se koriste za  izradu Objedinjenog godišnjeg izvješća 
o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2018. godinu.  

Kod ispunjavanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu, Služba je izradila 
Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana 
u 2018. godini u Gradu Pazinu i kod proračunskih korisnika (POU Pazin i JVP Pazin). 
            Služba je zajedno s nadležnim upravnim odjelima  surađivala sa Državnim uredom za 
reviziju u toku obavljanja Revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Istarske 
županije. 
 

VII. PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE  
 

Predstavnik talijanske nacionalne manjine u Gradu Pazinu Toni Erdfeld prisustvovao 
je dvjema sjednicama Gradskog vijeća i surađivao s gradskom upravom u vezi s pitanjima od 
važnosti za talijansku nacionalnu manjinu. 

VIII. MJESNA SAMOUPRAVA 
 

Ove godine, s provedbom projekta Pazi(n) proračun! započelo se krajem travnja, a u 
projektu u 2019. godini sudjeluju mještani 6 od 12 mjesnih odbora i to Beram, Trviž, Stari 
Pazin, Lindar, Pazin, Zarečje koji odlučuju raspodjeli ukupno 800.000 kn, od čega manji 
mjesni odbori: Beram, Trviž, Lindar i Zarečje po 100.000 kn, a  veći mjesni odbori Stari Pazin 




