
30. (izvanredna) sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održana 23. kolovoza 2016. godine 

23. kolovoza 2016. godine održana je 30. (izvanredna) sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj 

je raspravljano i odlučeno o šest točaka dnevnog reda.  

Razlog sazivanja izvanredne sjednice bila je najava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju Ministarstva poljoprivrede o raspisivanju natječaja iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 („Narodne novine“ broj 71/16), za tip operacije 7.2.1. 

„Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, 

podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući 

ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“. Prema najavama zahtjeve za potporu bit 

moguće podnositi u AGRONET-u od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine, a uskoro se 

očekuje raspisivanje natječaja i za ostale podmjere. 

Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 („Narodne novine“ broj 71/16) (dalje: 

Pravilnik) propisana je obveza dostave suglasnosti jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja 

na njezinom području, za sva ulaganja koja se kandidiraju na natječaje iz Programa ruralnog razvoja, 

kao i sadržaj te suglasnosti.  

Radi davanja suglasnosti donesene su sljedeće odluke: 
1. Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija građevine 
javne i društvene namjene – park Istarskih velikana, 3. skupine, na katastarskoj čestici k.č. broj 1781 
(za zemljišnu knjigu k.č. broj 207/4) k.o. Pazin (Pazin)„, 
2. Odluka o davanju suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja 
„Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja - LINDAR„, 
3. Odluka o davanju suglasnosti Pazin sportu d.o.o. za provedbu ulaganja na području jedinice 
lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i 
atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“ u sklopu postojećeg Sportsko 
rekreacijskog centra Pazin,  
4. Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja 
„Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na k.č. 2281/1 (za zemljišnu knjigu k.č. 257/5) 
k.o. Pazin, u Pazinu“ , 
5. Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. za provedbu ulaganja „Vodovodni 
ogranak Mali Ježenj – Veli Ježenj“. 
 
Osim navedenih odluka, a također u vezi s prijavljivanjem projekata na Program ruralnog razvoja, 

donesena je Odluka o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kojom se 

produljuje trajanje prava građenja ranije danog Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin radi prijave 

rekonstrukcije zgrade matičnog dječjeg vrtića u Pazinu na natječaj. Ranije pravo građenja u korist DV 

„Olga Ban“ Pazin, osnovano je 2014. godine na rok od 10 godina, a Pravilnikom o provedbi mjere 07 

propisano je da korisnici moraju osigurati upravljanje objektom u kojeg se vrši ulaganje u trajanju od 

na najmanje 10 godina od okončanja investicije. Produljenjem roka na kojeg je osnovano pravo 

građenja omogućava se Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin podnošenje valjane prijave u skladu s uvjetima 

propisanim Pravilnikom. 


