
 Na temelju članka 35. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.) 
Gradskom vijeću Grada Pazina podnosim       
 

IZVJEŠTAJ 
O RADU GRADONAČELNIKA GRADA PAZINA 

za siječanj –lipanj 2010. godine 
 

I.  U V O D N O 
 

Ovaj Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za prvo polugodište 2010. godine, čija je  
svrha da se na jednom mjestu, ukratko, prikažu nastojanja i rezultati po pojedinim područjima iz rada 
Gradonačelnika podnosi se sukladno članku 35. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 17/09.), citiram: „Gradonačelnik o svom radu izvještava Gradsko vijeće dva (2) puta 
godišnje i to najkasnije do 30. travnja tekuće godine za drugo polugodište protekle godine i do 15. 
rujna za prvo polugodište  tekuće godine.“ Izvještaj o radu Gradonačelnika za drugo polugodište 
2009. godine Gradsko je vijeće raspravilo na sjednici  27.  travnja ove godine. 
 
 

II. O DINAMICI   I   AKTIVNOSTIMA   GRADONAČELNIKA 
 

1. Općenito 
1. Gradonačelnik Grada Pazina (dalje: Gradonačelnik) kao nositelj izvršne vlasti je u 

promatranom polugodištu obavljao poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Pazina kao jedinice 
lokalne samouprave i grada kao sjedišta županije propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, drugim posebnim propisima i Statutom Grada  Pazina.   

Tako je na vlastiti poticaj ili na prijedlog ili na inicijativu ovlaštenih predlagatelja, a uz 
pravnu, stručnu, tehničku i administrativnu potporu gradskih upravih  tijela razmatrao  i donio nešto 
više od 150 općih akta, zaključaka, pravilnika, od čega je oko 50 prijedloga upućeno Gradskom vijeću 
na donošenje.   

U pripremi pojedinačnih akata Gradonačelnik je, prihvatio i donio: 
- Odluku o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju, Odluku o organizaciji, načinu naplate i 

kontroli parkiranja na javnim  parkiralištima,  Odluku o radnom vremenu u tijelima gradske uprave, 
Odluku o naknadi troškova za rad člana radnog tijela Gradonačelnika Grada Pazina, Odluku o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnog školstva za 2010., Odluku o osnivanju 
Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih, Odluku o osnivanju Povjerenstva 
za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja, Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 
za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, Odluku o imenovanju osobe odgovorne za 
koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima, zatim Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o 
osnivanju Povjerenstva za promicanje ravnopravnosti spolova, Odluke o osnivanju i imenovanju 
Odbora za izgradnju gradske sportske dvorane i Odluke o osnivanju Odbora za europske fondove. 

- Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u tijelima gradske uprave, Pravilnik o 
uvjetima i postupku za oslobađanje od obveze plaćanja dijela naknade za priključenje građevine na 
sustav opskrbe pitkom vodom, Pravilnik o uvjetima i postupku za oslobađanje od obveze plaćanja 
dijela komunalnog doprinosa, Pravilnik o uvjetima i postupku sufinanciranja troškova pokretanja 
poduzetničke aktivnosti, Pravilnik o uvjetima i postupku sufinanciranja godišnjeg poreza na tvrtku ili 
naziv i Pravilnik o uvjetima i postupku subvencioniranja troškova novog zapošljavanja. 

- Plan prijema u službu u upravna tijela Grada, Plan nabave roba, radova i usluga za 2010., 
Operativni plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog 
školstva u 2010., Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja u 
nefinancijskoj imovini osnovnog školstva za 2010. 

- Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za davanje 
stanova u vlasništvu Grada Pazina u najam i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i 
članova Komisije za hortikulturu i uređenje javnih površina u Gradu Pazinu. 

- Zaključak o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Pazina, Zaključak o kriterijima za 
raspisivanje Oglasa za dodjelu kredita za poticanje poduzetništva na području Grada Pazina, Zaključak 
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o sufinanciranju kamatne stope poduzetničkih kredita, Zaključak o pristupanju projektu „Sustavno 
gospodarenje energijom u gradovima  i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj“, Zaključak o 
davanju suglasnosti na Pravilnik o sastavu tehnoloških otpadnih voda koje se upuštaju u sustav javne 
odvodnje i pročišćavaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina, Zaključak o davanju 
suglasnosti na Tržni red „Usluga“ d.o.o., Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom 
društvu „Usluga“ d.o.o. Pazin na cijene komunalnih usluga za djelatnost održavanje i naplati 
parkirališta, Zaključak o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za kreditiranje 
poduzetnika, Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o osnivanju  i imenovanju članova Operativnog 
stručnog povjerenstva za praćenje provedbe Plana gospodarenja otpadom. 
 Osnovano je šest (6) radnih skupina i to: za praćenje projekta dogradnje škole i izgradnje 
školsko-gradske sportske dvorane;  za  provedbu projekta „Sustav upravljanja kvalitetom  prema 
normi ISO 9001“; za provedbu priprema za izgradnju osnovne škole na  Starom Pazinu; za provedbu 
priprema za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe; za  pripremu i provedbu programa društveno 
poticane stanogradnje  i za  pripremu  i provedbu projekta „uredsko poslovanje gradske uprave“. 
Svaka skupina ima utvrđene obveze, zadaće i ovlaštenja. Voditelji skupina su  čelnici gradskih tijela, a 
članovi u pravilu službenici gradske uprave uz mogućnost angažmana vanjskih suradnika. 
 Osim toga Gradonačelnik je na prijedlog nadležnih upravnih tijela, a po zamolbi udruga, 
ustanova ili pojedinaca odobravao pomoći za razne namjene.  
  2. Gradonačelnik je prema Vijeću  uputio Izvještaj o svom radu za srpanj - prosinac 2009. 
godine, te druge prijedloge općih akata, izvješća i drugo koje je u prethodnom postupku razmatrao i 
utvrdio, od kojih navodimo: Odluku o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika; 
Odluku o visini nagrade za rad predstavnika nacionalne manjine; Odluku o naknadi troškova za rad 
člana Gradskog vijeća i  radnog tijela  Vijeća; Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, 
načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja pasa te načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama; Odluku o prijenosu poslova Poreznoj upravi; Odluku o izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete u Gradu; Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o 
preuzimanju osnivačkih prava i obaveza nad Dječjim vrtićem „Olga Ban“ Pazin; Odluku o izradi 
drugih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina; Godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna Grada Pazina za 2009. godinu; Opće akte o kupnji i prodaji ili drugim oblicima 
raspolaganja nekretninama; Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za Grad Pazin u 2009. godini; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2009. godini. Zatim Izvještaj o financijskom poslovanju 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2009.; Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora 
Pazin za 2009.;  Izvještaj o radu i Financijsko izvješće za 2009.: Gradske knjižnice Pazin, Muzeja 
Grada Pazina, GD Crvenog križa Pazin i Zajednice sportskih udruga;  Program rada i Financijski plan 
za 2010.: Muzeja Grada Pazina, Gradske knjižnice Pazin i Pučkog otvorenog učilišta; Plan poslovanja 
društva „Usluga“ d.o.o.  Pazin za 2010. godinu; Izvješće o radu i prikaz intervencija na gašenju 
požara, spašavanja ljudi i imovine JVP Pazin u 2009. i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Grada Pazina za 2009. godinu.  
 Vijeće je  navedene akte (Program rada i Financijski plan za 2010. Muzeja Grada Pazina 
nakon dorade) prihvatilo u prvom polugodištu ove godine.   

Osim toga Gradonačelnik je u svojstvu predlagatelja u lipnju i početkom srpnja 2010. prema 
Vijeću proslijedio: Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u 
vlasništvu Grada; Odluku o pokretanju postupka za prodaju nekretnina; Prijedlog mreža škola na 
Pazinštini; Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih u 2009.; Izvješće o radu Fonda za razvoj 
poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2009. godine; Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog 
otvorenog učilišta, Izvještaj o poslovanju „Pazin“ d.o.o. za 2009.; Godišnje izvješće o poslovanju 
„Usluge“ za 2009. zajedno s Izvještajem o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda grada Pazina; o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje na otvorenom u gradu Pazinu; 
o održavanju parkirališta, te zahtjev za imenovanje člana u Vijeće za komunalnu prevenciju Grada 
Pazina. Predložene je akte Vijeće razmatralo na svojoj sjednici 28. srpnja.  
 3. Održane su 4 (četiri) sjednice Gradonačelnikova Kolegija sa oko 50 točaka dnevnog reda. 
Na Kolegiju se raspravljalo o prijedlozima općih i drugi akata koje donosi Gradonačelnik ili ih 
upućuje Gradskom vijeću na razmatranje; podnosile su se informacije o mjesečnim aktivnostima  
Gradonačelnika i njegovih zamjenika, te druga pitanja.   
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Održane su dvije (2) sjednice Koordinacije gradonačelnika i načelnika Općina Pazinštine s 
temama: Turistička zajednica središnje Istre – funkcioniranje i financiranje, Prijedlog suradnje po 
osnovi LEADER pristupa– inicijativa Europske komisije za ruralna područja Europe (osnivanje LAG-
a Središnja Istra), Sporazum o načinu i uvjetima zajedničkog uređenja prostora i ostvarivanja 
Programa boravka djece u Odmaralištu Špadići u 2010. godini s Programom ljetovanja djece u 
Odmaralištu Špadići za istu godinu, problematika naplate izvršenih usluga, odnosno  sufinanciranje 
rada djelatnosti od zajedničkog interesa za Grad i Općine (na inicijativu Vijeća), Sporazum o 
sufinanciranju Programa rada Savjetovališta za brak i obitelj Pazin u 2010. godini, te  Informacija o 
pregovorima o kolektivnom ugovoru za djelatnike Dječjeg vrtića i Pučkog otvorenog učilišta. 

Gradonačelnik je redovito održavao pojedinačne sastanke i koordinacije s predstavnicima 
političkih stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Gradskom vijeću. 

4. Radi nastavka započetih radova i otvaranja novih poslova Gradonačelnik je sudjelovao na 
više sastanaka i obavio više  kontakata vezano na: Program gospodarskog oporavka RH (sudjelovanje 
na sastanku u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva), nastavak 
aktivnosti na projektu SEENET II. (suradnja zemalja jugoistočne Europe i regije Toskana); Europsku 
uniju i pretpristupne fondove (uz ostalo i aktivnosti oko osnivanja Lokalne akcijske grupe -LAG 
Središnja Istra za pripremu projekata za pretpristupne fondove); razvoj turizma (suradnja sa TZSI); 
razne projekte zaštite okoliša, gospodarenja otpadom (npr. postavljanje „zelenih otoka“ u gradu) i 
energetske učinkovitosti (sastanak u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- 22. veljače 
potpisano Pismo namjere između Grada Pazina i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj –UNDP o 
provođenju projekta o sustavnom gospodarenju energijom, primopredaja Povelje o energetskoj 
učinkovitosti potpisane od gradova, općina i županija u RH 29. lipnja, seminari i radionice); korištenje 
prostora vojarne (financiranje rada udruga u tom prostoru, radovi na zgradi Veleučilišta - otvaranje 
objekta polovicom rujna); rad Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući  starijim osobama“ skupa sa 
Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Općinama Pazinštine; početne 
aktivnosti na projektu za rješavanje stambenih potreba građana; daljnje aktivnosti na osnivanju Centra 
za uzgoj autohtonih stočnih pasmina u Pazinu na Gortanovom brijegu; izgradnju gradske sportske 
dvorane (uz ostale, i sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja, kupnja zemljišta i zaključenje 
kupoprodajnog ugovora); kontakti u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva o razvoju 
poslovnih zona; rad na prostorno-planskoj dokumentaciji (revizija GUP-a); nastavak gradnje Istarskog 
Y- autoceste (razgovori sa BINA-ISTROM - imovinsko-pravni odnosi); razgovori i sastanci sa 
predstavnicima Ministarstva obrane i Hrvatskim cestama (poligon Lindar i vojni objekti Loke); 
razgovori u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom o zemljištu na autobusnom 
kolodvoru; aktivnosti oko dovršetka izgradnje objekta za smještaj pokojnika na gradskom groblju; 
aktivnosti Zajednice Talijana Pazin i briga o nacionalnim manjinama; aktivnosti na izradi Strategije 
kulturnog razvitka Grada Pazina; utvrđivanje Prijedloga mreže škola na Pazinštini, a s tim u vezi i 
razgovori u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa; aktivnosti Vijeća Mjesnih odbora i 
sudjelovanje u sjednicama njihovih Vijeća; poslovi zaštite i spašavanja (osposobljavanje, obrana od 
poplave, suzbijanje bjesnoće); projekt Hitne medicinske pomoći u Pazinu (sufinanciranje dodatnog 
tima HMP u Pazinu); suradnja s Obrtničkom i Gospodarskom komorom Istre i Udruženjem obrtnika 
Pazin, posjet Obrtničkom sajmu u Munchenu; sudjelovanje u sjednicama koordinacije gradonačelnika 
gradova Istarske županije; poslovanja pazinskih tvrtki; pregovaranja sa sindikatima i drugi radni 
sastanci.  

5. Gradonačelnik  je aktivno sudjelovao u radu Predsjedništva Udruge gradova RH kao član  
Predsjedništva (4.02.-konstituirajuća sjednica Predsjedništva za mandat 2009. – 2013. godine i 19.05.). 
Kao član Predsjedništva sudjelovao je  na prvoj zajedničkoj sjednici Predsjedništva Udruge gradova u 
Republici Hrvatskoj i Skupnost občin Slovenije, održane u Podčetrteku 23. travnja, na temu 
mogućnosti sufinanciranja zajedničkih projekata u okviru IPA programa prekogranične suradnje 
Hrvatska-Slovenija. 

6. Kao rukovoditelj Operativnih snaga zaštite i spašavanja Gradonačelnik je donio Program 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2010. godinu. Radna skupina je izradila  
Prijedlog procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada kojom se utvrđuje 
realna razina opasnosti i procjenjuju stvarne mogućnosti adekvatnog odgovara na sanaciju stanja i 
dovođenja života i rada stanovništva u normalno stanje. Procjena je sukladno Zakonu prije dostave  
Vijeću  poslana na suglasnost Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.  
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2. Drugi  poslovi 
 1. Upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada provodilo se prema općim 
aktima Grada koji uređuju uvjete kupnje, prodaje, zamjene ili drugog raspolaganja nekretnina i   
sukladno Zakonu o vlasništvu i stvarnim pravima, i to:    
 * u skladu s odlukama Vijeća od 18. prosinca 2009. godine (postupak dovršen u 2010.) i od  
23. veljače 2010. zaključena su četiri (4) kupoprodajna ugovora, od čega jedan  za prodaju poslovnog 
prostora.  Interesa nije  bilo za kupnju građevinskog zemljišta u površini od 13.373 m2, K.O. Pazin.  
 * primjenom neposredne pogodbe su zaključena dva (2)  ugovora o prodaji zemljišta i to za 
izgradnju trafostanice i za formiranje građevinske parcele prema važećoj lokacijskoj dozvoli, zatim 
ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice čime Grad postaje većinski vlasnik nekretnine i Sporazum 
kojim su osigurani uvjeti za izgradnju prometnice na području obuhvata DPU „Stari Pazin“ i 
formiranja pristupnog puta do građevine.  
 * u zakup je, prikupljanjem ponuda dodijeljeno 16 zemljišnih čestica na rok od 5 godina. 
 * ustanovljenje prava služnosti dozvoljeno je u korist dva (2) pravna subjekta.  
 * izdano je oko 15 suglasnosti za privremeno, jednokratno (1-2 dana) zauzimanje javnih 
površina, u pravilu bez naknade.  
 * na temelju Gradonačelnikove odluke i provedenog natječajnog postupka prodana je metalna 
konstrukcija hangara. 

2. Šest (6) poslovnih prostora  je  dodijeljeno  u zakup  (Bože Milanovća 11, Veli Jože 4, Stari 
trg 3, Stari trg 6, Bože Milanovića 11 i prostor u ulici 154. brigade Hrvatske vojske).   Istovremeno na 
zahtjev zakupnika prihvaćen je raskid ugovora o zakupu za četiri (4) prostora (Veli Jože 4, Stari trg  3, 
Bože Milanovića 11, Veli Jože 6). 

Svi su prostori dodijeljeni u zakup osim  poslovnog prostora  na Starom trgu (neuvjetan) i u 
ulici  Kolodvorski prilaz (ranija trgovina - u tijeku raspisivanje natječaja).  

3. Uspješno je  okončan  postupak i zaključen je kupoprodajni ugovor za kupnju zemljišta za 
dogradnju Srednje škole Jurja Dobrile i izgradnju sportske dvorane.   

4. Sa Središnjim uredom za upravljanje državnom imovinom radilo se na rješavanju vlasništva 
 - na zemljištu uz autobusnu stanicu. Zadnju procjenu zemljišta izradila je Porezna uprava po 
nalogu  Središnjeg ureda od travnja ove godine  i 
- na zemljištu koji ulazi u prometnicu za budući Dom za stare i nemoćne osobe. 

5. Izlog trgovine „ŠINJORA“, Trgovačkog društva „T.D.&Z.“ d.o.o. iz Buzeta proglašen je  
najljepše uređenim izlogom za 2009./10. godinu. Nagrada je uručena vlasniku obrta na svečanoj 
sjednici Gradskog  vijeća 2. lipnja ove godine u prigodi obilježavanja Dana Grada. 
 

3. Područje mjesne samouprave 
Tijekom polugodišta održano je više pojedinačnih sastanaka i razgovora sa predstavnicima 

Vijeća Mjesnih odbora, a Gradonačelnik i djelatnici nadležnih upravnih tijela sudjelovali su i na 
sjednicama Vijeća Mjesnih odbora.  

Financijski su potpomognuti programi Mjesnih odbora: za program maškara (MO Kršikla, 
MO Grdoselo, naselja Ruhci i Fakini), za proslavu 1. svibnja (MO Beram, Heki, Kašćerga, Kršikla, 
Zarečje), za malonogometnu katoličku ekipu sv. Ivana i Pavla (MO Zabrežani), za izložbu fotografija 
u Kršikli (Mirsad Piralić), za susret harmonikaša (MO Zabrežani), za obilježavanje Mohorove (MO 
Lindar). 

Rekonstruirano je krovište zgrade MO Zabrežani. O izvršenim ili započetim komunalnim i 
drugim poslovima u mjesnim odborima opisano je u točki III. ovoga Izvještaja. 
 

4. Međuopćinska, međugradska  i druga suradnja 
1. Tijekom izvještajnog razdoblja tijela Grada održavala su dobru suradnju, prije svega s 

Općinama na području bivše Općine Pazin, zatim, s pojedinim gradovima i općinama na području 
Istarske županije  i s Istarskom županijom, ministarstvima, javnim i drugim ustanovama i tvrtkama, 
Udrugom gradova u rješavaju  pitanja od pojedinačnih i zajedničkih interesa. 
Ocjenjuje se da je takva suradnja doprinijela razriješavanju konkretnih i zajedničkih interesa i ugledu 
Grada Pazina u Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj. 
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2. Gradonačelnik je  prisustvovao svečanosti u prigodi odlaska s dužnosti tadašnjeg 
predsjednik RH Stjepana Mesića, i susretu s novoizabranim predsjednikom RH Ivom Josipovićem. 
Gradonačelnik je sudjelovao na godišnjim svečanim sjednicama Gradova i Općina u Istarskoj županiji, 
svečanoj sjednici Skupštine IŽ, na godišnjim skupštinama gradskih udruga i prigodnih svečanosti u 
Mjesnim odborima Grada Pazina. 

3. Pazin se s ostalim gradovima, općinama i županijama u RH uključio u Akciju „Solidarnost 
za Vukovar“  financiranjem školovanja za dva studenta Grada Vukovara. 

4. U službeni posjet Gradonačelnik je primio belgijskog veleposlanika u RH.    
 
 

III. O POSLOVIMA IZ SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA 
 
 Gradska upravna tijela u izvještajnom su razdoblju obavljala poslove i zadaće u okviru   
prihvaćenih financijskih dokumenata (Proračuna), programa održavanja i gradnja komunalne 
infrastrukture, programa javnih potreba, te druge poslove za koja su ovlaštena prema pozitivnim 
propisima i općim aktima Grada.   
 O radu tih tijela s aspekta zadovoljavanja općih i posebnih potreba navodim 
obavljene/neobavljene odnosno započete poslove, i to:  
 
 1. Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture provodila se prema usvojenim Programima. 
Nastavljene su ranije započete aktivnosti i projekti ili su započeti neki novi čija je realizacija dovršena 
ili je u tijeku od čega se navodi:  
 Održavanje nerazvrstanih cesta obavljala je „Usluga“ posipavanjem kamenim drobljencem 
(25km neasfaltiranih cesta), čišćenjem sustava oborinske odvodnje, krpanjem udarnih rupa na 
oštećenom asfaltnom kolniku (ul. Starih kostanji, ul. Vrtlišće, ul. Buraj, ul. Muntriljska, ul. 
Kolodvorski prilaz, ul. Poljoprivredne škole, ul. Dršćevka, ul. Vranica, Rusijani-Mečari, naselje Stari 
Pazin, naselju Stancija Pataj-Maršeti), te čišćenje odrona (održava se sveukupno 125km nerazvrstanih 
prometnica). Radovi zimskog održavanja bili su pojačani zbog neuobičajeno velikih količina snježnih 
padalina (6 puta u 2010. godini) te niskih temperatura.      
 Od  01. travnja 2010., na vrijeme od dvije godine održavanje sustava javne rasvjete je 
povjereno najpovoljnijem ponuditelju društvu „Vilstroj“ d.o.o. iz Buzeta. Do tada je tu djelatnost 
obavljao Obrt „GEP“ iz Trviža.  
 U svrhu primjena mjera energetske učinkovitosti (ušteda potrošnje električne energije – 
smanjenje svjetlosnog onečišćenja) sustava javne rasvjete izrađena je idejna studija  o primljeni mjera 
energetske učinkovitosti u sustavu javne rasvjete Grada Pazina koju je izradila tvrtka „NOVATEC“  iz  
Labina.  
 Od održavanja javnih gradskih površina navodimo: u naselju Dršćevka kod dječjeg 
vrtuljka - sanaciju oštećenja potpornog zida dužine 12 metara, u ulici Vranica - proširenje ulice, u 
naselju Vrtlišće - sanaciju oborinskog kolektora i upojnog bunara, u ulici Ospicio Mosconi - uređenje i 
asfaltiranje pješačkog prolaza prema mjesnom groblju „Moj mir“ i  rekonstrukciju prilazne ceste od 
župne crkve sv. Nikole do groblja „Moj mir“, u Muntriljskoj ulici - proširenje prilazne prometnice 
prema javnom parkiralištu pod naplatom, te rekonstrukciju kamenog potpornog zida uz lokalnu 
prometnicu u naselju Dušani u dužuni od 14 metara.   
 Radovi na obnovi i dopuni horizontalne signalizacije započeli su srpnju, nakon prethodno 
provedenog postupka od snimke stanja, izrade izvedbenog troškovnika, odabira izvoditelja radova. 
 Izvršena je obnova odnosno dopunsko obilježavanja parkirnih mjesta u ulicama D. Trinajstića 
i Muntriljskoj radi sustava naplate. 
 Za potrebe košnje i sječe raslinja u pojasu cestovnog zemljišta nerazvrstanih cesta nakon 
provedenog postupka - snimak stanja, izvedbeni troškovnik na osnovu kojeg su pridobivene ponude, a 
zatim i izvršen odabir izvoditelja radova (radovi su započeti krajem srpnja 2010.). 
 Od planiranog investicijskog i tekućeg održavanje kapitalnih objekata izdvajamo 
dovršetak gradnje objekta za ispraćaj pokojnika i uređenje okoliša uz mjesno groblje „Moj mir“ Pazin 
(izgrađena infrastruktura fekalne oborinske odvodnje, infrastruktura javne rasvjete, hortikulture, kameno opločenje i 
asfaltiranje okoliša), zatim izradu geodetskog elaborata za proširenje mjesnog groblja „Moj mir“ u Pazinu 
(u tijeku je izrada idejnog arhitektonskog projekta), te dovršetak idejnog rješenja za proširenje 
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mjesnog groblja u Lindaru. U postupku je ishodovanje građevne dozvole za proširenje mjesnog 
groblja na Starom Pazinu, dok su radovi na proširenju i preuređenju dijela mjesnog groblja u naselju 
Kašćerga i na sanaciji potpornog-ogradnog zida mjesnog groblja u Zamasku započeti u srpnju 
mjesecu. 
 Za asfaltiranja nerazvrstanih prometnica provodi se tehnička priprema za provedbu javnog 
natječaja (snimak dionica, tehnički opis zahvata te izvedbeni troškovnici radova za pojedinu dionicu), 
a za uređenje javnih površina se pripremaju troškovnici. 
 U izvještajnom su polugodištu realizirani Programi javne rasvjete iz 2009. i to: proširenje 
javne rasvjete u naselju Mali Ježenj (2 rasvjetna tijela), u ulici Josipa Voltića (3 rasvjetna tijela), u 
ulici V. Gortana (4 rasvjetna tijela), i izgradnja javne rasvjete uz županijsku prometnicu u naselju 
Žbrlini (6 rasvjetnih tijela). 
 Pored navedenih radova izvedeno je u sklopu elektro energetskih radova (HEP Pogon Pazin) 
proširenje javne rasvjete prema naselju Defari s 4 rasvjetna tijela i jedno u sklopu rekonstrukcije 
niskonaponske mreže u naselju Ruhci, i na nogometnom igralištu u Trvižu jedan rasvjetni stup sa 2 
rasvjetna tijela. U sklopu gradnje vodovodnog ogranka u naselju Cvitani položena je u zajednički rov 
infrastruktura za buduću javnu rasvjetu  kao i PVC cijevi  za DTK  instalaciju, ukupne dužine 170 
metara. U sklopu izgradnje kabelske kanalizacije HEP-a, u naselju Dubravica položena je u zajednički 
rov infrastruktura za buduću javnu rasvjetu uz prometnicu kao i PVC cijevi za DTK instalaciju, 
ukupne dužine 150 metara. Izgradnjom cestovnih skretača na cesti D-48, kod trgovačkog centra 
„Lidl“, izmještena su 3 rasvjetna stupa.  
 U pripremi je izvedbena tehnička dokumentacija za provedbu postupka javne nabave radova 
za izgradnja i proširenje javne rasvjete iz Programa gradnje za 2010. godinu. 
 Izgradnju kolektora fekalne i oborinske odvodnje vrši komunalna tvrtka „Usluga“. U 
izvještajnom razdoblju dovršena je izgradnja:  
 - kolektora CS u industrijskoj zoni „Pazinka II“ (480 metara) i u Zagrebačkoj ulici sa kućnim 
priključcima i spojem na glavni kolektor u ul. J. Voltića koji vodi do CS Stari Pazin (160 metara), 
 - fekalnog i oborinskog kolektora u ulici 43. Istarske divizije (dužine 340 metara). 
 Pri dovršetku je izrada izvedbenog projekta za izgradnju fekalnog kolektora Stari Pazin radi 
gravitacijskog spajanja postojećeg fekalnog kolektora „Rogovići“ (ispod starog dijela naselja Stari 
Pazin) na postojeći fekalni kolektor u ulici Šime Kurelića koji vodi do centralnog uređaja za 
pročišćavanje, a u pripremi je izvedbena projektna dokumentacija za spajanje objekata na fekalnu  
kolektorsku mrežu u Kaštelu i Buraju. 
 Izvršena je priprema radova za prespajanje fekalnog i oborinskog kolektora u ulici Pristava, a 
ishodovana je građevinska dozvola na izvedbenu projektnu dokumentacija za gradnju kolektora 
tlačnog voda i Crpne stanice unutar obuhvata poslovne zone „Ciburi I“. 
 Iz sredstava naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom tijekom izvještajnog 
razdoblja je izvršeno proširenje vodovodnog ogranka u naselju Cvitani (L=170 m), vodovodnog 
ogranka u naselju Cvitani-Vela Traba (L=280 m) i vodovodnog ogranka u naselju Grubiši (L=190 m), 
i izgradnja vodovodnog ogranka do trgovačkog centra „Lidl“ u Pazinu (L= 370 m).  
 Zaštita okoliša i zdravlja se provodi u suradnji s tvrtkom „Usluga“. Nastavljeno je s 
uređenjem odlagališta komunalnog otpada Jelenčići, i na  sanaciji divljih odlagališta (očišćena su 2 
odlagališta, postavljene su tabele oznake „zabrane odlaganja otpada - MO Zamask, sufinancirane su 
dvije akcije skupljanja krupnog otpada odloženog u okoliš - MO Kršikla). Napravljen je troškovnik 
ograđivanja odlagališta Škrapi (po inspekcijskom nalogu) zbog potencijalne opasnosti. 
 Započelo se sa odvojenim skupljanjem otpada i u tu je svrhu postavljeno 6 zelenih otoka na 
području grada Pazina, a definirane su pozicije za drugu fazu postavljanja  zelenih otoka i to u Pazinu, 
Starom Pazinu, Stanciji Pataj, Zabrežanima, Bermu, Trvižu i Zarečju.   
 Pravne i fizičke osobe su o početku odvojenog skupljanja otpada obavještavane putem dnevne 
tiskovine i elektronskim medijima, oglasnim pločama i na web stranici Grada, a napravljene su 
prigodne brošure s informacijama o vrstama otpada koji se odlaže u odgovarajući spremnik te 
informacije o načinu i mjestu zbrinjavanja ostalih vrsta kućanskog otpada. 
 Zbog nenadane pojave bjesnoće imenovano je stručno povjerenstvo za praćenje i suzbijanje 
bjesnoće, definirane su aktivnosti, napravljen je promotivni plakat i informirano građanstvo.  
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2. o unapređivanju gospodarstva i poduzetništva i turističke djelatnosti 
1. Mjere pomoći i poticaja gospodarstvu i zapošljavanja iz 2009. nastavljene su u 2010. 

godini, a osiguravaju: 1) povoljnije uvjete kreditiranja (sufinanciranje kamata 2%, rok otplate 10-15 
godina, poticanje razvoja  poljoprivrede i agroturizma, kreditna  linija  "Lokalni  projekti  razvoja  
malog gospodarstva"), 2) sufinanciranje poreza na tvrtku, komunalnog doprinosa i naknade za vodni 
priključak (sufinanciranje godišnjeg poreza na tvrtku do 25% od utvrđenog iznosa, komunalnog 
doprinosa do 50% od utvrđenog iznosa doprinosa za izgradnju naknade za vodni priključak do 50% 
od utvrđenog iznosa vodnog priključka novoizgrađenog objekta proizvodne i/li uslužne djelatnosti u 
poslovnim zonama i na   zemljištu stečenim pravnim poslom od  ranijeg vlasnika Grada Pazina), 3) 
poticanje lokalnih brendova (lokalnih proizvođača vina s kontroliranim porijeklom, poljoprivrednih 
proizvoda (med, masline i drugo), prepoznatljivih autohtonih proizvoda od kamena, lokalnih 
proizvoda od drva, proizvoda od plastike i plastičnih masa), 4) sufinanciranje zakupa poljoprivrednog 
zemljišta (godišnje zakupnine za poljoprivredno zemljište do 25% od ugovorenog iznosa), 5) pomoć i 
poticaji za zapošljavanje (sufinanciranje programa prekvalifikacije, dokvalifikacije i doškolovanja; 
subvencioniranje troškova novog zapošljavanja do 50% iznosa od obveznih doprinosa na plaću; 
pokretanje  poduzetničke  aktivnosti do 50% troškova,  a  maksimalno 5.000,00 kuna - poduzetnicima  
početnicima).  
 Opći akti o  uvjetima za ostvarivanje prava po navedenim Mjerama su objavljeni u Službenim 
novinama i na portalu Grada, te putem tiskovina i oglasnih ploča. 

U prvih šest mjeseci  realizirano je: oslobađanje plaćanja dijela komunalnog doprinosa za 2 
tvrtke; te po jedno oslobađanje obveze plaćanja naknade za priključenje na sustav javne odvodnje i 
obveze plaćanja naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom, jedno jednokratno 
oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade za godinu dana, sufinanciranje lokalnih brendova za 
poljoprivredne proizvođače, i sufinanciranje nabavke sadnica dugogodišnjih nasada.  

Zbog nastavka negativnih tendencija u gospodarstvu, Grad će u okviru raspoloživih 
proračunskih sredstava,  i dalje pružati pomoć gospodarstvenicima u skladu sa „Mjerama za poticanje 
gospodarstva i zapošljavanja u 2010. godini“.  

Očekujemo da će Lokalna akcijska grupa za ruralno područja Središnje Istre - (LAG) 
osnovana radi promicanja infrastrukturnog, ekološko-socijalnog, kulturnog, gospodarskog i svakog 
drugog razvoja ruralnog područja, biti značajan suport u jačanju gospodarstva na području Pazinštine.  

2. Današnja Turistička zajednica središnje Istre (TZSI) osnovana je za više jedinica lokalne 
samouprave, a nastala je na temelju Sporazuma o suradnji u razvoju turizma kojeg su potpisali 
predstavnici Grada Pazina i Općina Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Karojba, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti 
Petar u Šumi i Tinjan.  

Dana 31. ožujka 2010. u vijećnici gradske uprave je održana Skupština TZSI kada su 
verificirani članovi Skupštine (11). Predsjednik Skupštine TZSI i Predsjednik Turističkog vijeća 
TZSI je Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina. 

Redovito se održava Poučno-pješačka staza Pazinske jame (za koju je Muzej Grada dobio koncesijsko 
odobrenje za organiziranje i vođenje posjeta) i stalni postav u Dobrilinoj rodnoj kući u  Velom Ježenju, a oba 
objekta posjećuju turisti. 
 

3. o unapređivanju društvenih djelatnosti i javnih potreba 
1. Uz nastavak radova na poboljšanju uvjeta rada u predškolskom odgoju i naobrazbi 

posebno sa aspekta pravovremene uplate sredstava za rad Vrtića, Grad je s Općinama zaključio 
Sporazum o (su)financiranju djelatnosti i programa Vrtića, prihvaćen je Izvještaj o upisima djece u 
Vrtić u pedagošku 2010./2011. godinu, te Program održavanja Dječje olimpijade, dok je Financijski 
izvještaj o radu  Vrtića za 2009. proslijeđen Gradskom vijeću.    

Prihvaćen je Program javnozdravstvenih mjera u odgojno-obrazovnim ustanovama u 2010.   
2. U području školstva i obrazovanja, tijekom srpnja i kolovoza pristupilo se radovima na 

sanaciji ravnih krovova na PŠ Motovun, rekonstrukciji sanitarija u PŠ Tinjan, zamjeni parketa u 
Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin i zamjeni vanjske stolarije na PŠ Lupoglav.   

Odmaralište Špadići u Poreču  uređivalo se i koristilo uz prethodni dogovor vlasnika objekta o 
čemu je zaključen Sporazum.    

Raspisan je Natječaj za dodjelu do 25 stipendija učenicima i studentima za nastavak 
školovanja u srednjim školama i na sveučilištima od šk. 2010/11. godine, od čega do 10 stipendija za 
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deficitarna zanimanja (magistra edukacije biologije, fizike i politehnike, fizike i tehnike, fizike, 
matematike, geografije, kemije, informatike, za magistra muzike (violina, gitara), za magistra 
bibliotekarstva ili knjižničarstva, latinskog jezika i književnosti, njemačkog jezika i književnosti). 

Konačni prijedlog nove Mreže škola Pazinštine upućen je Gradskom vijeću.   
Izvještaj o prihodima i rashodima za decentralizirane izdatke osnovnog školstva za 2009. 

proslijeđen je nadležnom Ministarstvu.  
3. Prema programu javnih potreba i uz sufinanciranje Ministarstva kulture i Istarske 

županije nastavljeni su radovi na crkvi sv. Petra i Pavla u Trvižu i na uređenju unutarnjeg dvorišta 
pazinskog Kaštela.  

Sastavljen je Projekt uređenja Multimedijalnog centra za mlade „Štamparija“ u prostorijama 
nekadašnje tiskare Istra tiska na Starom trgu, a surađivalo se na uređenju novog prostora Likovne 
galerije Pazin koji je otvoren za Dan Grada. 

Izvještaj o obnovi kulturnih dobara u 2009. proslijeđen je Gradskom vijeću. 
Ove se godine u „Kući za pisce – hiži od besid“  održao 13-ti po redu susret nakladnika «Put u 

središte Europe». U srpnja 2010., u suradnji sa Županijom imenovani su članovi Upravnog odbora i 
Programskog vijeća.  

4. U zaštiti socijalno ugroženih osoba i obitelji realizirano je 1.017 oblika različitih pomoći: 
novorođenčad (40), djeca predškolske dobi (66), školska djeca (75), umirovljenici (400), troškovi 
stanovanja (58), pomoć i njega u kući (166), drugi oblici materijalne i nematerijalne pomoći (212). 

I dalje se podupiru i financiraju  aktivnosti GD crvenog križa, program „Dnevnog boravka i 
pomoći u kući starijim osobama“, „Volonterska pomoć u Dnevnim boravcima“, program Kluba za 
pomoć osobama s mentalnom retardacijom, program rada Savjetovališta za brak i obitelj i program 
rada Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih, rad hitne medicinske pomoći, 
te udruge u oblasti  socijalne skrbi.   

Uoči Uskrsa pripremljeno je i uz suradnju GD crvenog križa Pazin podijeljeno 90 poklon 
paketa prehrambenih i higijenskih artikala za socijalno ugrožene osobe i obitelji s područja Grada.  

5. U provedbi raznih projekata surađivalo se sa udrugama građana i mladih, od kojih  
izdvajamo: Društvo tjelesnih invalida Pazin -„Za zdrav život“; Trad In Etno Fest – priprema programa 
za „Istrakon“ - Konvencije znanstvene fantastike i fantastike;  DND Pazin - Izvješće o realizaciji 
Programa „Rastimo zajedno“; Savjet mladih - Izvješće o radu Savjeta mladih za 2009.; Udruga pčelara 
„Lipa“ - manifestacije 5. Dani meda, „Istrakon“-Konvencija znanstvene fantastike i fantastike i drugo. 

Ove godine po prvi puta su s korisnicima Proračuna zaključeni Ugovori o financiranju rada 
udruga (48), te Ugovor o sufinanciranju godišnjeg programa rada Kino kluba „Twin Peaks“. 

Prostori u ulici 154. brigade Hrvatske vojske dodijeljeni gradskim udrugama su u pravilu 
uređeni i privedeni namjeni (Društvo tjelesnih invalida, Klub mladih, Karate klub- Sensej, Udruga 
Yama, Lovačko društvo, Moto klub Indians) ili su pri dovršetku Folklorno društvo, Limena glazba, 
Zbora Roženice, Društvo Naša djeca).    

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog Savjeta mladih u siječnju  ove godine za predsjednika 
Savjeta izabran je Igor Jekić, a za njegovog zamjenika Nikola Mijandrušić. 

6. u području sporta 
U lipnju je u Pazinu održan 8. Međunarodni trofej školskog boćanja na kojem su uz  boćare 

Osnovne škole Pazin i Osnovne škole Čavle nastupile reprezentacije Francuske, Italije, Švicarske,  
BiH, Crne Gore i Libije.  Boćari Osnovne škole V.Nazora Pazin osvojili su prvo mjesto. 

Od drugih sportskih manifestacija izdvajam: proglašenje najuspješnijih sportaša za proteklu 
godinu; tradicionalnu 5. biciklističku utrku Istarsko proljeće; međunarodnu cestovnu biciklističku 
utrku nagrada Grada Pazina 2010.,  Utrku „Fameja“ povodom obilježavanja Međunarodnog dana 
obitelji; olimpijadu djece dječjih vrtića Pazinštine i završnu olimpijadu djece Istarskih vrtića; 
Međunarodni omladinski nogometni turnir Kvarnerska rivijera na kojoj su nastupali uz domaću 
Pazinku NK Hajduk, NK Koper i NK Austria Karnten;  prijateljski nogometni susret veterana Pazina i 
Koprivnice; tradicionalni teniski susret veterana TK Pazin-TK Buje; ženski Odbojkaški turnir 
djevojčica; pljočkarski turnir;  Karate turnir; otvoreno prvenstvo ŠRD Pazinčice na barama u Cerovlju; 
brdska auto utrka 4. nagrada Autokluba „Pazin“ - Lindar i Šahovski turnir.   
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IV. AKTIVNOSTI   ZAMJENICE  I ZAMJENIKA  GRADONAČELNIKA 
 

1. Ines Kovačić Drndić, zamjenica Gradonačelnika i Ivica Gržinić, zamjenik Gradonačelnika 
su prema ovlastima, uputama i preporukama Gradonačelnika Renata Krulčića obavili i obavljali 
poslove iz svog djelokruga, te prisustvovali kulturnim, obrazovnim, socijalnim, sportskim, 
znanstvenim, gospodarskim i drugim događanjima u Gradu, na području Istarske županije i drugim 
gradovima u RH, ponekad održavali uvodne govore na svečanim manifestacijama raznih karaktera ili 
pozdrave dobrodošlice gostima Grada, zahvale i čestitke za određene projekte.  

Zamjenica i zamjenik Gradonačelnika su aktivno sudjelovali u radu Gradonačelnikova 
Kolegija, a  prisustvovali su i sjednicama Vijeća,  kao i u organizacijskim timovima za pripremu 
projekata i manifestacija od značaja za Grad.  

2. Ines Kovačić Drndić, zamjenica Gradonačelnika je u suradnji s Gradonačelnikom pokrenula 
izradu važnog projekta Strategiju razvoja kulture Grada Pazina i voditeljica je tima. Izrada Strategije 
povjerena je koordinatoru Davoru Miškoviću koji je, bio koordinator u izradi Istarske kulturne 
strategije na čijim se osnovama radi Pazinska strategija. U izradu Strategije uključeni su pazinski 
kulturni djelatnici putem radnih timova (5) i glavnog tima. koji će i pripremiti draft Strategiju. 
Organizirat će se rasprave za pojedine specifične teme kako bi stručne osobe i građani bili informirani 
s mogućnošću sudjelovanja u izradi konačnog prijedloga dokumenta. Strategija će biti  dostupna 
putem web stranice.  Zamjenica je aktivno uključena u rad Kulturnog vijeća za međunarodnu suradnju 
Istarske županije, a od drugih aktivnosti navodimo sudjelovanje na: Županijskom natjecanju u 
vjeronauku u Klasičnoj gimnaziji; na Prvom sajmu poljoprivrednih proizvoda u Zamasku; Koncertima 
i manifestacijama povodom obilježavanja Dana Grada; Susretu folklornih društava Pazin i Bitola 
(Makedonija); svečanoj promociji maturanata Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, zatim 
sastanku s predstavnicima Uprave Šuma Istarske županije, Republike Hrvatske i poljoprivrednog 
centra u Opatiji, te u ime Gradonačelnika primila nekadašnje maturante Pazinske gimnazije u povodu 
60. godina mature. 

Osim toga s nadležnim Upravnim odjelom radi na pripremama za organizaciju manifestacije 
Najuzornija hrvatska seoska žena koja će se u listopadu održati u Pazinu, gradu pobjednice iz 2009. 
godine kada je za  Najuzorniju seosku ženu u Gospiću izabrana Davorka Šajina iz Katuna Lindarskog.   

3. Ivica Gržinić, zamjenik Gradonačelnika u svojstvu načelnika Stožera zaštite i spašavanja   
Grada i susjednih općina sazvao je tematsku sjednicu  Stožera Grada i općina Pazinštine vezanu uz 
pripremu ljetne protupožarne sezone 2010. na kojoj je usvojen Plan rada Stožera ZiS i Plan aktivnog 
uključenja na gašenju požara otvorenog prostora JVP Pazin i svih subjekata zaštite od požara na 
području PVZ Pazin za 2010. Na sjednici Stožera  je analizirana požarna sezona i provođenje mjera 
zaštite od požara u 2009. godini, a Izvješće o radu i prikaz intervencija na gašenju požara i spašavanju 
ljudi i imovine JVP Pazin u 2009. godini podnio je zapovjednik JVP Serđo Šilić. 

U organizaciji Grada obilježen je Međunarodni dan Civilne zaštite uz nazočnost predstavnika 
DUZS, Ureda obrane, VZIŽ, JVP Pazin, DVD, susjednih općina, te članova Stožera zaštite i 
spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite Grada i susjednih općina.  

Uključivao se u aktivnosti Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti u  
provođenju programa javnih potreba u oblasti školstva i obrazovanja, sporta i rekreacije, socijalne 
skrbi i zdravstva, skrbi za umirovljenike i osobe starije dobi, te pratio rad udruga u tim područjima.  

Od ostalih aktivnosti navodimo prisustvovanje prijemu kod mađarskog konzulata u Rijeci i  na 
prijemu talijanskog konzula u Rijeci; svečanoj akademiji u Zagrebu u povodu 65. godišnjice pobjede 
nad fašizmom, pod pokroviteljstvom Vlade RH; prisustvovanje svečanim skupštinama gradskih 
udruga, obilježavanju blagdana, sportskih manifestacija (biciklistička utrka Nagrada Grada Pazina, 
Istarsko proljeće), sudjelovanje u aktivnostima Doma za odrasle osobe Motovun i drugo. 
 
 

V. GRADSKA  UPRAVA 
 

U prosincu 2009. Gradsko je vijeće donijelo novu Odluku o ustrojstvu gradske uprave Grada 
Pazina. Zadržan je unutarnji ustroj s tri upravna odjela: Upravni odjel za samoupravu, upravu i 
društvene djelatnosti, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun, Upravni odjel za komunalni 
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sustav, prostorno  uređenje i graditeljstvo (prije Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno 
planiranje) i Uredom Grada (prije Stručna služba Gradskog vijeća), te  Službom za unutarnju reviziju. 

Gradska upravna tijela, Ured i Služba (dalje: upravna tijela) su, svaki u okviru svog djelokruga 
provodili Program rada gradske uprave za 2010. godinu kojeg je Gradsko vijeće utvrdilo 18. prosinca  
2009. tako što su pripremali nacrte (prijedloge) općih i drugih akata, izvještaja, analiza i dostavljali ih 
Gradonačelniku radi rasprave, utvrđivanja prijedloga i/li donošenja, odnosno putem  Gradonačelnika - 
Vijeću na  donošenje. Osim toga upravna su tijela pratila stanje svaki u svom području provodeći 
zakonske i podzakonske propise, opće akte Grada, te postupajući po podnescima i zahtjevima 
zainteresiranih stranaka. 

Aktivnosti i rad upravnih tijela prikazani su u ovom Izvještaju kroz direktan odnosno 
indirektan angažman Gradonačelnika i Gradskog vijeća,  pa se u ovom dijelu daju samo naznake o 
drugim poslovima tih tijela:  

1. Provođenje mjera pomoći i poticaja gospodarstvu i zapošljavanja. 
2. Pokrenuto je više projekata, od kojih izdvajamo:   
- projekt poticane stanogradnje – provedena je anketa, interesa ima, napravljena je analiza 

mogućih lokacija,  očekuje se odluka o odabiru.  
- projekt "Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici 

Hrvatskoj" kojeg provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i 
Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). U suradnji sa UNDP   započeto je s mjerenjima 
potrošnje energije u zgradi gradske uprave, Vrtiću, Spomen domu, Osnovnoj školi, kao prve aktivnosti 
u racionalizaciji potrošnje.   

- projekt IPARD - u tijeku je priprema dokumentacije za aplikaciju prema Mjeri 301., odnosno 
gradnji kanalizacije u naselju Stari Pazin. 

 - projekt „Archeos“ kojeg smo pripremili i kandidirali u suradnji s partnerima iz Italije 
(program prekogranične suradnje IPA Adriatic) prošao je kroz dvije faze ocjenjivanja. Zadnji odnosno 
konačni rezultat očekuje se krajem godine.   

- za kandidirani projekt „Putovima Montecuccolia“ na natječaj Europskih fondova još 
nemamo povratnih informacija. 

- projekt  SEENET II. (provodi se u 2010., 2011. i 2012.) je program na razvoju kulturnog 
turizma Istarskih gradova i općina i Grada Varaždina.  Radovi na programu su započeli, održano je 
desetak sastanaka partnera na kojima su definirani detalji suradnje na zajedničkom projektu, 
napravljena je brošura. Održana je zajednička tiskovna konferencija u Varaždinu - 28. kolovoza na 
kojem je javnosti prezentiran program.  

Iz sredstava predviđenih projektom Grad je nabavio 7 (sedam) štandova za prezentaciju 
tipičnih proizvoda i zanata po programima koje je  Pazin  prijavio na navedeni projekt. 

- Multimedijalni centar „Štamparija“ kandidirali smo prema  Istarskoj županiji i Ministarstvu 
kulture, a projekt „U Lindaru gradu“ Istarskoj županiji. 

- Za 2011. godinu prema Istarskoj županiji kandidirali smo projekt za crkvu sv. Nikole 
(freske), a prema Ministarstvu kulture Kaštel (sanacija partera dvorišta, oborinska kanalizacija), crkvu 
sv. Petra i Pavla u Trvižu (nastavak konstruktivne sanacije), Rapicio (projektna dokumentacija) i 
bastion Turnić u Lindaru (projektna dokumentacija). 

Udruge su također kandidirale svoje programe prema Istarskoj županiji i Ministarstvu kulture 
to Limena glazba Pazin, Folklorno društvo, Roženice, Albus i Veliki mali čovjek.           
 - Za potrebe izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture izrađen je Glavni projekt za 
izgradnju prometnica ceste „A“ i „B“ unutar obuhvata industrijske zone „Ciburi I.“ Pazin.  
 - Studija izvodljivosti o primljeni mjera energetske učinkovitosti u sustavu javne rasvjete. 
 - Idejni projekt uređenja Parka Narodnog ustanka kojeg je Gradsko vijeće prihvatilo. 

- Realizirani su razni kontakti, seminari, radionice i sastanci sa ciljem osposobljavanja na 
izradu projekata koje će Grad u buduće kandidirati prema pretpristupnim fondovima EU - a.  

3. Radi se na unapređenju GIS sustava sa novim podacima i mogućnostima. 
Poslovi izdavanja akata za gradnju obavljaju se pravovremeno (lokacijske dozvole, potvrde na 

glavni projekt, rješenja o uvjetima građenja, rješenja o utvrđivanju građevnih čestica, uporabnih 
dozvola, uvjerenja o statusu parcela te ostalih akata vezanih za gradnju).  

4. Nabava radova i usluga vršena je putem javnih nabava u skladu sa Zakonom o javnoj 
nabavi i Planom nabave. Zaključeni su ugovori i/li sporazumi: za zamjenu parketa i za opskrbu 
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električnom energijom Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, za zamjenu vanjske stolarije na 
Područnoj školi Lupoglav, za rekonstrukciju sanitarija u Područnoj školi Tinjan, za sanaciju ravnih 
krovova na Područnoj školi Motovun i za zaštitne radove u unutrašnjem dvorištu Pazinskog kaštela. 

5. U ostvarivanju prava na pristup i informacijama u 2009. zaprimljena su četiri (4) zahtjeva - 
dvije udruge, te po jedna pravna i fizička osoba (informacija  o načinu rješavanja i/li tijeku postupka  
dodjele u zakup poslovnog prostora, zbrinjavanje krupne stoke koja bez nadzora luta područjem grada; 
podatke o isplatama političkim strankama i nezavisnim listama zastupljenim u Gradsko vijeće i 
podatke o počasnim građanima). Zahtjevima je udovoljeno u zakonskom roku. Žalbi i prigovora na rad 
Službenika za informiranje nije bilo. 

Informacije koje posjeduje, nadzire ili njima raspolaže Grad Pazin bile su dostupne ne samo 
po pojedinačnim zahtjevima ovlaštenika, nego i ažurnim  objavljivanjem informacija o radu tijela s 
javnim ovlastima (objavljivanjem općih akata u Službenim novinama Grada Pazina, oglašavanjem 
informacija na oglasnim pločama Grada i mjesnih odbora, na web stranici Grada Pazin, putem medija, 
usmenom komunikacijom čelnika Grada s građanima i predstavnicima pravnih osoba, i na druge 
načine). 

Izvještaj o radu po pravu na pristup informacijama dostavljen je Ministarstvu uprave u 
zakonskom roku. 

6. Nakon stručne obrade, pripreme i prijepisa tekstova  uređeno je,  štampano i distribuirano 
16  brojeva Službenog glasila Grada Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. 
Petar u Šumi sa 151 općim aktom. Iz rada Vijeća, Gradonačelnika i gradske uprave objavljena su 64 
akta, od čega 32 iz nadležnosti Gradonačelnika.   

Radi lakšeg snalaženja i provedbe propisa izrađeni su i objavljeni pročišćeni (objedinjeni) 
tekstovi Odluke o grbu i zastavi Grada Pazina, Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada 
Pazina i Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i obveza nad Dječjim vrtićem „Olga Ban“ Pazin. 

„Službene novine Grada Pazina“ pravovremeno su objavljivane na Internet stranici Grada  kao 
i druge informacije (natječaji, oglasi), a natječaji, oglasi, obavijesti i na oglasnim pločama grada i 
mjesnih odbora.  Od ove godine Općina Tinjan svoje akte ne objavljuje Službenom glasilu Grada.   

7. Izvješća o aktivnostima unutarnje revizije i financijskog upravljanja i kontrola u 2009. 
godini dostavljena su Ministarstvu financija.  Pripremljena je Odluka o imenovanju osobe odgovorne 
za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima i Odluka o ustrojavanju registra rizika i 
imenovanju koordinatora za rizike, te dokumentacija, isprave, izvješća, evidencije i druge informacije 
potrebne za obavljanje revizije Državnog ureda za reviziju. 

8. Ovaj Izvještaj ne  sadrži podatke o broju zaprimljenih i riješenih predmeta u tijelima 
gradske uprave jer ti podaci ne bi odražavali pravo stanje. Naime, primjenom Uredbe o uredskom 
poslovanju  („Narodne novine“ broj 7/09.) Upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno urudžbeni 
zapisnik vodi se za kalendarsku godinu, a  zaključuje 31. prosinca tekuće godine, stavljanjem službene 
bilješke o ukupnom broju predmeta upisanih u upisnik predmeta upravnog postupka, odnosno 
urudžbeni zapisnik. Zato će ti podaci, dakako za 2010. godinu biti iskazani u Izvještaju za drugo 
polugodište 2010. godine. 

9. Čelnici gradskih upravnih tijela prisustvovali su sjednicama Gradonačelnikova Kolegija, 
Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela, te na sjednicama radnih tijela gdje su iznosili prijedloge općih 
akata i mišljenja iz rada  tijela kojima rukovode.  

O efikasnosti, načinu i uvjetima rada, o mogućnostima stručnog osposobljavanja i 
usavršavanja, zatim o štednji i racionalizaciji materijalnih troškova, poštivanju radnih obveza, te o  
unapređivanje rada gradske uprave u cjelini, kao i o drugim pitanjima značajnim za unapređivanje 
kvalitete i efikasnosti rada sa djelatnicima se razgovaralo u dnevnim kontaktima i na radnim 
sastancima. Na takav se način jačala radna i moralna odgovornost djelatnika i čelnika tijela. 

Službenicima se osiguravalo stručno usavršavanje u obavljanju njihovih zadaća.  
10. Stalnim, kontinuiranim  angažmanom čelnika tijela i djelatnika gradske uprave vidljivi su 

znatniji pomaci u kvaliteti, efikasnosti i ažurnosti u radu, te poštivanju radnog vremena i radne 
discipline.  

Kontrolom unutar svakog odjela prati se rad i učinkovitost djelatnika i obavljanje poslova i 
radnih zadataka u skladu s pozitivnim propisima i Programima rada. 
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VI.  JAVNOST RADA 
 

1. Radi potpunog, pravovremenog i kvalitetnog informiranja građana o aktivnostima i 
projektima koje su Gradonačelnik i gradska uprava planirali ili provodili Gradonačelnik je davao 
intervjue, priopćenja ili sazivao konferencije (Glas Istre, Radio 052, Radio Istra, NIT), a na 
sjednicama Vijeća  govorio o planovima i/li obavljenim zadaćama, odgovarao na pitanja vijećnika, a 
prema potrebi davao pojašnjenja. Građanima su informacije bile dostupne i putem službene web-
stranice Grada na kojoj su objavljivane aktivnosti i donesene odluke. 

Gradonačelnik je na razgovor primio nešto više od 150 predstavnika gospodarskih i drugih 
organizacija, udruženja i građana, a bilo je i pisanih kontakata, odgovora na upite i dopise udruga, 
tijela županije, ministarstava.  
 

2. Od uobičajenih  protokolarnih aktivnosti koje je u izvještajnom razdoblju Gradonačelnik sa 
zamjenicima i suradnicima održao izdvajamo prijem i proglašenje najboljih sportaša i sportskih ekipa 
na području Grada Pazina, prijem najbolje sportašice za 2009. i Mountain bike kluba, prijem juniora 
NK Pazinka Qubik, prijem učenika osnovnih i srednjih škola koji su se natjecali na državnim 
natjecanjima, prijem u povodu Dana Civilne zaštite, obilježavanje Dana Grada Pazina i obilježavanje 
blagdana Dan pobjede nad fašizmom, Dan Europe i Dan oslobođenja Pazina, Dan antifašističke borbe, 
Dana državnosti RH.   
 

VII. ZAKLJUČNE  OCJENE 
 
 1. Ovaj Izvještaj sadrži presjek mojih aktivnosti u obnašanju dužnosti Gradonačelnika kao 
nositelja izvršne vlasti Grada dopunjen s podacima o radu pazinske gradske uprave.  
 Cjelokupni se rad temeljio na aktivnostima koje sam zacrtao početkom mandata (lipanj 2009.)  
i koje su opisane u Programu rada gradskih upravnih tijela za 2010. godinu, koji je dobio podršku 
Vijeća i Programu rada Gradskog vijeća za 2010. godinu, te na provedbi općih propisa sukladno 
ovlaštenjima izvršnog tijela i tijela gradske uprave.  
 2. Realizacija obavljenog posla u odnosu na plan je dobra uzmemo li u obzir posljedice 
gospodarske  krize koje su imale negativan učinak i na gradske financije. 
 Ocjenjujem da smo unatoč  smanjenim proračunskim prihodima  učinili određeni napredak u 
dovršetku vitalnih objekata i otvorenih pitanja, do početka odnosno otvaranja novih poslova.  U tvrdnji 
te činjenice navodim:  
 - nastavak provedbe programa pomoći pazinskom gospodarstvu od subvencioniranja poticaja 
razvoja gospodarstva, sufinanciranja poreza na tvrtku, komunalnog doprinosa, naknade za vodni 
priključak, sufinanciranje zakupa poljoprivrednog zemljišta i poticanja lokalnih brendova, te pomoći i 
poticaje za zapošljavanje s naglaskom na pomoć poduzetnicima  početnici    
 -  uređenje i opremanje poslovnih i poduzetničkih zona, te komunalnog i drugog uređenja i 
opremanja  
 - dovršetak izgradnje objekta za ispraćaj pokojnika uz mjesno groblje „Moj mir“   
 - otkup zemljišta za dogradnju Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile i izgradnju školsko 
gradske sportske dvorane    
 - otvaranje novouređenog objekta Veleučilišta  u ulici 154. brigade Hrvatske vojske, 
 - kandidiranje projekata prema županiji, ministarstvima i inozemnim fondovima 
 - osnivanje Lokalne akcijske grupe za ruralno područja Središnje Istre - (LAG) koja ima za cilj 
promicanje infrastrukturnog, ekološko-socijalnog, kulturnog, gospodarskog i svakog drugog razvoja 
ruralnog područja, i kao takva može biti značajna potpora u jačanju gospodarstva na području 
Pazinštine 
 - nastavak provedbe programa javnih potreba od pomoći socijalno ugroženim osobama i 
obiteljima,  sufinanciranje rada  „Dnevnog boravka i pomoći u kući starijim osobama“, stipendiranja, 
sufinanciranja troškova Vrtića i školske marende i drugo 
 - pomoć udrugama u provedbi projekata 
 - aktivnosti na projektu poticane stanogradnje  i drugo. 
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3. Ovaj Izvještaj ne sadrži pojedinačne financijske pokazatelje za izvršene radnje, poslove i 
aktivnosti jer su ti podaci navedeni i pojašnjeni u polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 
2010. godinu  - planirani radovi, potrebna sredstava i izvršenje u odnosu na plan. 
 4. U obavljanju poslova imao sam potporu Ines Kovačić Drndić i Ivice Gržinića, zamjenice i 
zamjenika Gradonačelnika, gradskih upravnih tijela, i podršku vijećnica i vijećnika Gradskog vijeća. 
 
 
KLASA: 023-01/10-01/16 
URBROJ: 2163/01-01-01-10-3 
Pazin, 8. rujan 2010. 
  
          Gradonačelnik  
            Grada Pazina  
                    Renato Krulčić,v.r. 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
  
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


