U skladu s Programom rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2010. godinu, KLASA: 02105/09-01/119, URBROJ: 2163/01-03-02-09-2 od 18. prosinca 2009. godine, predsjednik Gradskog
vijeća Grada Pazina podnosi

IZVJEŠTAJ
O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA
za razdoblje lipanj - prosinac 2009.
I. UVODNO
1. Gradsko vijeće Grada Pazina u smislu članka 27. Zakona o lokalnoj i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) predstavničko
je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi opće i pojedinačne akte u okviru svog
djelokruga, a izvršava i druge poslove u skladu s pozitivnim propisima i Statutom Grada. S obzirom da
Pazin ima status “velikog grada” to primjenom članka 19.a navedenog Zakona u svom samoupravnom
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima neposredno ostvaruje potrebe građana i to osobito
poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno
gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje, kulturu,
tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu
zaštitu, promet, održavanje javnih cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata
vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja, te ostale poslove sukladno posebnim
zakonima.
2. Istekom mandata ranijeg saziva predstavničkih tijela i primjenom članka 4. stavka 2. Zakona
o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“ broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. – pročišćeni tekst, 44/06. i 109/07.)

-

„Izbore za članove predstavničkih tijela jedinica raspisuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom kojom utvrđuje
točan datum održavanja izbora.“ i članka 6. stavaka 1. i 2. Zakona o izborima općinskih načelnika,

gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“ broj 109/07. i 125/08.) –
(1)Redoviti izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba održavaju se svake četvrte
godine, istodobno s izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. (2) Izbore
raspisuje Vlada Republike Hrvatske odlukom kojom određuje datum njihova održavanja.“ Vlada RH je 9. travnja 2009.

raspisala izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba. Za dan izbora utvrđena
je nedjelja, 17. svibnja 2009. godine.
3. Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje u tekstu: Gradsko vijeće) ima 13 članova koji se biraju
neposredno, tajnim glasovanjem, na mandate od četiri (4) godine. Na izborima u svibnju 2009. godine
za članove Gradskog vijeća izabrani su:
- Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac i Stanko Mališa - s liste Hrvatske demokratske

zajednice (HDZ),
- Valter Milohanić, Tomislav Čubrić i Irina Kivela Ukotić - s Nezavisne Gradske liste Valtera
Milohanića,
- Renato Kalac, prof. – s liste Hrvatske stranke umirovljenika (HSU),
- Renato Krulčić, Davor Sloković, Vesna Rusijan Ljuština, Elvis Visintin, Bruno Rabar i
Dragutin Bravar - s liste Istarskog demokratskog sabora (IDS), Socijaldemokratske partije Hrvatske
(SDP) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS).
Primjenom instituta nespojivosti obnašanja vijećničke dužnosti Renato Krulčić je podnio
ostavku, a dužnost člana Vijeća obnaša njegov zamjenik - Martin Čotar. Umjesto Vesne Rusijan
Ljuština koja je mandat stavila u mirovanje mandat članice Vijeća obnaša zamjenica - Mirjana Ćus.
4. Gradsko vijeće novog saziva je konstituirano 17. lipnja 2009. godine.
Za predsjednika Vijeća izabran je Renato Kalac, prof., a za potpredsjednike Stjepan Gabrić i
Dragutin Bravar.
Nakon provedenih postupaka navedenih u podtočki 3. ove točke Gradsko vijeće djeluje i radi u
sastavu: Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Stanko Mališa, Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, Irina
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Kivela Ukotić, Renato Kalac, prof., Martin Čotar (zamjenik Renatu Krulčiću), Davor Sloković, Mirjana
Ćus (zamjenica Vesni Rusijan Ljuština), Elvis Visintin, Bruno Rabar i Dragutin Bravar.
5. Sukladno Zakonu o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika
Grada Zagreba na prvim neposrednim lokalnim izborima, tajnim glasovanjem, za Gradonačelnika
Grada Pazina izabran je Renato Krulčić, a za zamjenicu/ika Gradonačelnika Ines Kovačić Drndić i Ivica
Gržinić predlagatelja Istarskog demokratskog sabora (IDS), Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP)
i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS).

II. DJELOKRUG I OPSEG RADA GRADSKOG VIJEĆA
1. Gradsko vijeće je u promatranom polugodištu radilo u okviru svojih zakonskih, statutarnih i
normativnih ovlaštenja, te u okviru djelokruga utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), Zakonom o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93.,
69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01 – ispravak, 150/02., 147/03., 132/06. i 26/07. –
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08.), Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/01., 10/02., 155/02.,
45/03., 43/04., 40/05., 44/05. – pročišćeni tekst, 44/06. i 109/07.), Zakonom o izborima općinskih
načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“ broj 109/07. i
125/08.) i drugih podzakonskih propisa, te Statutom Grada Pazina i Poslovnikom Gradskog vijeća.
U obavljanju svojih zadaća, Gradsko vijeće je nastavilo aktivnosti Vijeća ranijeg saziva prema
Programu rada za 2009. godinu KLASA: 021-05/08-01/69, URBROJ: 2163/01-03-02-08-3 od 22.
prosinca 2008. godine i započelo aktivnosti na provedbi novih zakonskih propisa, inicijativa i prijedloga
članova Vijeća, Gradonačelnika ili drugih ovlaštenih tijela.
Gradsko vijeće je razmatralo i donosilo opće akte radi njihova usklađenja s izmjenama Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba kada su prestale važiti odredbe Statuta Grada
o poglavarstvu kao izvršnom tijelu, te su na drugačiji način definirane ovlasti izvršnog tijela i odnos
izvršnog tijela prema Gradskom vijeću. Osim toga donijete su izmjene i/li dopune niza zakona koji
uređuju poslove iz samoupravnog djelokruga pa je važeće akte Grada od 1993. do svibnja 2009. godine
trebalo uskladiti s tim propisima. U tom smislu od najvažnijih i najsloženijih akata koje je Vijeće
razmatralo i donijelo je Statut Grada Pazina – izglasan 23. rujna, a objavljen u "Službenim novinama
Grada Pazina", broj 17/09. i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pazina kojeg je Vijeće donijelo 22.
listopada - objavljen u "Službenim novinama Grada Pazina“ broj 21/09.
Vijeće je održalo 12 sjednica (11 radnih i 1 svečana – 11.09.2009.) na kojima je uz poticaj, na
inicijativu ili na prijedlog Gradonačelnika i drugih ovlaštenih predlagatelja raspravljalo i odlučivalo o
159 raznih dokumenata (odluka, pravilnika, izvještaja…), a sve radi osiguravanja uvjeta za
ostvarivanje javnih potreba, uređenje komunalnog i drugog opremanja i unapređivanja mjesne
samouprave, te druga pitanja od interesa za građane. Navodimo značajnije akte o kojima je Vijeće
odlučivalo, po područjima:
a) financije i gospodarstvo:
- Izmjene Proračuna (2) i izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna za 2009. godinu,
- Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Pazina od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine,
- Nacrt, prijedlog i konačni prijedlog Proračuna za 2010. i Odluku o izvršenju Proračuna,
- Informaciju o stanju gospodarstva na području Grada u 2008. godini.
Prihvaćen je Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Pazina za
2008. godinu kojeg je izradio Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin.
b) prostorno planiranje:
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju PPU Grada Pazina,
- Odluku o izmjeni GUP Grada Pazina (usklađenje sa Zakonom, poglavarstvo/gradonačelnik).
c) komunalno opremanje i uređenje:
- Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008,
- Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad
Pazin u 2008.,
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- Izmjene (2) Programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta u
2009. godini,
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu,
- Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu,
- Izmjene Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Pazina za
razdoblje srpanj 2006. - srpanj 2010. (usklađenje sa Zakonom, poglavarstvo/gradonačelnik).
d) javne potrebe:
- Izmjene i/li dopune (2) Programa javnih potreba u 2009. godini i
- Programe javnih potreba u područjima predškolskog odgoja i naobrazbe; školstva i
obrazovanja; kulture; socijalno-zdravstvenih potreba; sporta i rekreacije u 2010. godini,
- Izvještaj o radu udruga na području Grada za 2008. godinu,
- Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2008. godinu.
e) lokalnu samoupravu:
- Statut Grada Pazina,
- Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pazina,
- Odluku o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina,
- Odluku o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina,
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,
- Odluku o komunalnom doprinosu,
- Odluku o porezima Grada Pazina,
- Odluke (2) o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina,
- Odluke (3) o promjeni namjene javnog dobra,
- Odluku o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću,
- Odluku o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina,
- Odluku o pokretanju postupka za izbor Gradskog savjeta mladih Grada Pazina (Izbor članova
Gradskog savjeta, imenovanje Komisije za izbor članova Gradskog savjeta i Izvještaj o provedenim
izborima za izbor članova Gradskog savjeta),
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima,
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg
vrtića „Olga Ban“ Pazin,
- Izvještaj o radu Gradonačelnika za lipanj 2009. godine,
- Izvještaj o radu Gradskog poglavarstva Grada Pazina za razdoblje siječanj - svibanj 2009.,
- Izvještaj o radu Gradskog poglavarstva Grada Pazina za razdoblje srpanj 2005.- svibanj 2009.,
- Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2009. godinu,
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu,
- Zaključak o pokretanju postupka za donošenje Statuta Grada Pazina,
- Zaključak o otvaranju javne rasprave po prijedlogu Statuta Grada Pazina,
- Zaključak o pokretanju postupka za donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina,
- Program rada gradske uprave Grada Pazina za 2010. godinu,
- Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2010. godinu, zatim
- izmjene i dopune općih akata prvenstveno radi njihova usklađivanja s novim izvršnim tijelom
gradonačelnikom: Odluke o grbu i zastavi Grada Pazina, Odluke o priznanjima i nagradama Grada
Pazina, Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih, Odluke o imenovanju i promjeni naziva ulica,
trgova, parkova i mostova u gradu Pazinu, Odluke o načinu, uvjetima i postupku dodjele u zakup
zemljišta u vlasništvu Grada Pazina, Odluke o pristupanju programu društveno poticane stanogradnje,
Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina, Odluke o grobljima, Odluke o
komunalnom redu, Odluke o komunalnim djelatnostima, Odluke o uređenju prometa na području
Grada Pazina, Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina, Odluke o
uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u Osnovnoj školi
Vladimira Nazora Pazin, Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, Odluke o autotaksi prijevozu na području
Grada Pazina, Odluke o uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom, Odluke o odvodnji i
pročišćavanju otpadnih i oborinskih voda Grada Pazina, Odluke o uvjetima priključenja građevina na
sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, Odluke o poduzimanju i provedbi mjera obvezatne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Odluke o organiziranoj prodaji robe izvan prodavaonica na
području Grada Pazina, Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Odluke o osnivanju
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Gradske knjižnice kao samostalne ustanove, Odluke o osnivanju Muzeja Grada Pazina kao javne
ustanove.
Stupanjem na snagu novih propisa i novih općih akata Grada Vijeće je stavilo izvan snage
Odluku o proslavi Dana Grada Pazina i obilježavanju drugih datuma u Gradu Pazinu, Odluku o opskrbi
toplinskom energijom i Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u sustav javne kanalizacije
grada Pazina.
f) Vijeće je donosilo akte o osnivanju tijela i o izboru i imenovanju članova:
- Odluku o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina,
- Odluku o osnivanju Povjerenstva za popise birača,
- Odluku o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu,
- Rješenja (10) o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina,
- Rješenje o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina,
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora,
- Rješenje o razrješenju i imenovanju članice/na Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga Ban“.
g) iz drugih područja rada - opći akti, programi rada za naredno i izvještaji i(li) informacije o
radu za prethodno razdoblje ustanova i tvrtki:
- Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin: Izvještaj o radu za pedagošku godinu 2008./2009., Godišnji
plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2009./2010. i prethodna suglasnost na
Izmjene Statuta,
- Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin: Financijski izvještaj za 2008. godinu, Izvješće o
realizaciji Godišnjeg plana i Programa rada za školsku godinu 2008./2009., te Godišnji plan i Program
rada za školsku 2009./10.,
- Pučko otvoreno učilište Pazin: Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2008. godinu i
prethodna suglasnost na Izmjene Statuta,
- Gradska knjižnica Pazin: Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2008. godinu i prethodna
suglasnost na Izmjene Statuta,
- Muzej Grada Pazin: Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2008. godinu i prethodna
suglasnost na Izmjene Statuta,
- Gradsko društvo Crvenog križa Pazin: Financijski izvještaj za 2008. godinu,
- Zajednica sportskih udruga Grada Pazina: Izvješće o ostvarenju Programa rada za 2008.,
- Javna vatrogasna postrojba Pazin: Izvještaj o radu i prikaz intervencija na gašenju požara,
spašavanju ljudi i imovine u 2008. godini,
- „Usluga“ d.o.o.: Godišnje Izvješće za poslovnu 2008. godinu,
- „Pazin“ d.o.o., Pazin: Izvještaj o radu za 2008. godinu,
- „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“: Izvješće o radu“ za 2008. godinu,
- Policijska postaja Pazin: Informacija o stanju sigurnosti u Gradu Pazinu za 1.-6./2009.
h) objava akata u službenom glasilu
Opći akti Gradskog vijeća njih 123 (109 - novog saziva) objavljeni su u službenom glasilu
Grada Pazina „Službene novine Grada Pazina“ i na internet stranici Grada, a neki i na oglasnim
pločama ili drugim informativnim punktovima mjesnih odbora.
2. Usporedbom izvršenih i obavljenih poslova u odnosu na prihvaćeni i utvrđeni Program i plan
rada Gradskog vijeća za 2009. moramo konstatirati da se dio planiranih zadaća nije realizirao. Iako se
ovim Izvještajem daje opis rada Vijeća novog saziva, dakle od lipnja do prosinca smatramo za
potrebnim naznačiti i teme kojima se Vijeće bavilo prvom polugodištu, a realizirane su u izvještajnom
razdoblju, kao i drugi poslovi o kojima je Vijeće raspravljalo i odlučivalo.
Promatrajući Program rada Gradskog vijeća za 2009. godinu sa aspekta planirano/realizirano, a
zatim izvršeno i/li započeto a neplanirano navodimo:
2.1. planirani a nerealizirani poslovi:
1. Odluka o visini spomeničke rente (odrađene sve aktivnosti, čeka se rješenje Ministarstva kulture kojim se
definira obuhvat zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina),
2. Odluka o komunalnoj naknadi – izmjene i dopune,
3. Odluka o držanju životinja (donijeta 23.02.2010. pod nazivom Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama),
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4. Ukupni plan razvoja Grada Pazina (Ukupni plan razvoja Grada Pazina pod novim nazivom Strategija
razvoja Grada Pazina - u izradi, potpisan je ugovor sa tvrtkom COIN),
5. Povelja o suradnji Grada Pazina i civilnog sektora,
6. Dugoročni program zaštite kulturnih dobara Grada Pazina (čeka se donošenje Strategije razvoja),
7. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pazina,
8. Pravilnik o kontroli realizacije programa javnih potreba u sportu Grada Pazina,
9. Strategija razvoja sporta u Gradu Pazina,
10. Mreža škola (pripremljen prijedlog za Vijeće),
11. Program rada i Financijski plan Gradske knjižnice za 2010. (Vijeće prihvatilo 23.02.2010.)
12. Program rada i Financijski plan Muzeja Grada za 2010. (nakon dorade Vijeće prihvatilo 27. 04.2010.),
13. Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta za 2010. (Vijeće prihvatilo 23.02.2010.).
14. Odluka o pokretanju izmjena i dopuna UPU-a naselja, UPU-a Podberam i DPU-a Stari Pazin,
15. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Centar Sjever (provedena javna rasprava),
16. Natječaj za zakup i Natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države (Natječaj
za prodaju pri završetku, čeka se potvrda Hrvatskih cesta Pula),

17. Odluka o primanjima dužnosnika*,
18. Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika i članova radnog tijela Vijeća i Poglavarstva*,
19. Odluka o visini naknade za rad predstavnika nacionalne manjine*.
*Napomena za opće akte 17.-19. - stupanjem na snagu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10.) - 11. ožujka 2010. osigurane su pravne pretpostavke za njihovu pripremu
i donošenje.

2.2. od neplaniranih a realiziranih poslova izdvajamo:
Odluku o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina,
Odluku o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina,
Odluku o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta;
Odluku o porezima Grada Pazina,
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju i promjeni naziva ulica, trgova, parkova
i mostova u gradu Pazinu,
6. Izmjene i/li dopune oko 50 općih akata (usklađenje s posebnim zakonima-vidi stranicu 3. Izvještaja),
7. Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu,
8. Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Muzeja Grada Pazina kao javne ustanove,
9. Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice kao samostalne ustanove,
10. Odluku o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina,
11. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg
vrtića „Olga ban“ Pazin,
12. Odluku o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja „Moj mir“ u Pazinu,
13. Izvještaj o radu Gradskog poglavarstva za razdoblje srpanj 2005. – svibanj 2009. godine,
14. Izvještaj o radu Gradonačelnika za lipanj 2009. godine,
15. Izvještaj o radu i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine Javne
vatrogasne postrojbe Pazin u 2008. godini,
16. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Pazina za 2009.,
17. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada za 2010.,
18. Rješenje o imenovanju načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pazina,
19. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora,
20. Razrješenje i imenovanje članice/na Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin,
21. Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu,
22. Rješenje o imenovanju dva (2) člana u Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu,
23. Suglasnosti na Izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilišta, Izmjene Statuta Gradske Knjižnice i
na izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“.
Vijećnici su podržali prijedlog Idejnog projekta uređenja Trga slobode i gradskog parka u
Pazinu izrađivača zagrebačkog biroa - Kostrenčić i Krebel. Projekt je predstavila arhitektica Sandra
Krebel Kostrenčić, dipl.ing.arh. (Vijeće 22.10.).
1.
2.
3.
4.
5.

3. Vijeće nije prihvatilo Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2008. (3.09.).
Prijedlog Komisije ranijeg saziva od 13. ožujka 2009. za dodjelu nagrada i priznanja Vijeće je
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(1.07.) vratilo na doradu Komisiji za priznanja i nagrade novog saziva sa zadaćom da preispita
prijedloge i da u skladu s propisanim kriterijima Gradskom vijeću dostavi prijedlog za dodjelu nagrada.
Do kraja izvještajnog razdoblja Vijeću nije dostavljen prijedlog.
4. Pozivom na članak 82. Poslovnika Gradskog vijeća vijećnici su od Gradonačelnika,
pročelnika i drugih nadležnih tijela tražili odgovore na pitanja (80) vezana za djelokrug njihovog rada.
Iako se na postavljena pitanja vijećnika u pravilu odgovaralo na istoj sjednici Vijeća do pisanja ovog
Izvještaja nije odgovoreno na tri (do kraja prosinca na 25 pitanja), a odgovor nije dostavio:
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje:
„1. Hoće li se u skorom roku popraviti zid dječjeg igrališta na Dršćevki, koji se počeo urušavati,
a potrebno ga je sanirati odmah jer predstavlja opasnost za djecu, a i cijena radova u ovoj fazi oštećenja
daleko je manja nego ako se potporni zid više sruši? Traži hitnu intervenciju (Valter Milohanić –
23.09.).
2. Popravak urušenog Franjevačkog zida. Već desetljećima usred grada stoji urušen zid
franjevačkog samostana. Radi se o kulturnom spomeniku (gledajući takvo stanje netko će se s pravom
zapitati kako ovaj grad cijeni svoju prošlost i kulturnu baštinu) i predstavlja opasnost za ljude i imovinu.
Ovo je pitanje postavljeno u više navrata. (Stanko Mališa – 23.09.).
3. Prometna signalizacija u Pazinu: a) mislim da neke tabele imaju 30-tak godina, primjerice
KTI Pazinka, a znamo što je s Pazinkom, b) tako semafor (trepćuće žuto svjetlo kod Kolegija) također
30-tak godina staro. Ne znam da li ga itko više primjećuje jer se danas trepćuće svjetlo postavlja niže,
intenzivne snage, jakog impulsa…da se mora trgnuti. BITNO: suvremeno označiti pješačke prijelaze –
osobito one frekventne
Zavoj kod donjeg Vrtića. Ne mogu se mimoići 2 kamiona ili autobusa. Drukčije ga postaviti ili i
trotoar da ide kroz ugao Vrtića (uzeti par m2 Vrtiću) radi sigurnosti prometa. (Stanko Mališa-16.07.).“
Iako imamo informaciju da se o uređenju i sanaciji zida dogovara sa Konzervatorskim
zavodom, uz napomenu da za tu sanaciju treba osigurati znatnija sredstava, i da je pitanje o prometnoj
signalizaciji proslijeđeno nadležnim Hrvatskim cestama moram konstatirati da nadležni odjel nije
postupio prema članku 84. stavku 4. Poslovnika Vijeća kojim je uređeno da se odgovor na pitanje
vijećnika daje najzad u roku od dva (2) mjeseca (do stupanja na snagu novog Poslovnika, studeni 2009.
- u roku od 3 mjeseca).
5. Vijećnici su aktivno sudjelovali u radu Vijeća, a svojim angažmanom podnošenjem
prijedloga, inicijativa i amandmana pridonijeli su kvalitetnoj raspravi i konačnom obliku usvojenih
(sadržajno i pravno) općih akata i dokumenata.
Na sjednicama Vijeća u prosjeku je prisustvovalo 12 (11,66) od 13 vijećnika:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ime i prezime
MARTIN ČOTAR
DAVOR SLOKOVIĆ
MIRJANA ĆUS
ELVIS VISINTIN
BRUNO RABAR
DRAGUTIN BRAVAR
STJEPAN GABRIĆ
VIKTOR LAKOSELJAC
STANKO MALIŠA
VALTER MILOHANIĆ
TOMISLAV ČUBRIĆ
IRINA KIVELA UKOTIĆ
RENATO KALAC

Odsutni

Broj
sjednica

Nazočni

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
12
11
6
12
6
12
11
11
12
12
12
12

opravdano

neopravdano

1
4
1

1
2
5

1
1
-

-

6. U skladu s člankom 15. Poslovnika Vijeća osnovani su:
1. Klub vijećnika NEZAVISNIH I HDZ-a, prema Zaključku Kluba od 16. srpnja 2009. godine u
sastavu: Valter Milohanić, Tomislav Čubrić, Irina Kivela Ukotić, Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac,
Stanko Mališa i Renato Kalac, prof. Predsjednik Kluba je Valter Milohanić.
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2. Klub vijećnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Socijaldemokratske partije
Hrvatske (SDP) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), prema Zaključku Kluba od
30. lipnja 2009. godine u sastavu: Martin Čotar, Davor Sloković, Mirjana Ćus, Elvis Visintin, Bruno Rabar
i Dragutin Bravar. Za predsjednika Kluba imenovan je Elvis Visintin, a od 21. prosinca 2009. godine
tu dužnost obnaša Davor Sloković.
III. RADNA TIJELA VIJEĆA
1. Polazeći od svoje osnovne zadaće radna tijela su u okviru svojih ovlaštenja i djelokruga u
prethodnom postupku dakle prije rasprave o prijedlogu općih akata na Vijeću razmatrala prijedloge tih
akata i pitanja koja se pojedinim aktom uređuju. O mišljenjima, stavovima i svojim zaključcima radna
tijela su redovito izvještavala predsjednika Vijeća.
U skladu sa Statutom i Odlukom o osnivanju radnih tijela Vijeće je izabralo predsjednike,
zamjenike predsjednika i članove stalnih radnih tijela, i to: Odbora za statut, poslovnik i upravu, Odbora
za gospodarstvo, financije i razvoj, Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu
okoliša, Odbora za međugradsku i međuopćinsku suradnju, Odbora za društvene djelatnosti, Komisije
za izbor i imenovanja, Komisije za priznanja i nagrade, Komisije za promet, Komisije za predstavke i
pritužbe i Mandatno-verifikacione komisije.
Od drugih radnih tijela Vijeća navodimo Komisiju za popis birača i Komisiju za imenovanje
naselja, ulica i trgova u gradu Pazinu.
2. U 2009. godini održana je 51 sjednica odbora i komisija sa 188 točaka od čega 40 sjednica
odbora i komisija sa 165 točaka u izvještajnom razdoblju.

Red
broj

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Odbor/Komisija

2
Odbor za statut, poslovnik i upravu
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj
Odbor za prostorno uređenje komunalne
djelatnosti i zaštitu okoliša
Odbor za društvene djelatnosti
Odbor za međugradsku i međuopćinsku
suradnju
Komisija za priznanja i nagrade
Komisija za izbor i imenovanja
Komisija promet
Komisija za predstavke i pritužbe
Mandatno-verifikaciona komisija

UKUPNO 1-10
11.
12.

Komisija za popis birača
Komisija za imenovanje naselja, ulica i
trgova u gradu Pazinu

UKUPNO 11-12
SVEUKUPNO 1-12

održano
sjednica
1-5/09

broj
točaka
dnevnog
reda
1-5/09

3

održano
sjednica
6-12/09.

broj
točka
dnevnog
reda
6-12/09

ukupno
broj
sjednica
u 2009.

ukupno
točaka
dnevnog
reda u
2009.

4

5

6

7 (3+5)

8 (4+6)

2
2

8
2

9
7

66
28

11
9

74
30

2
1

5
3

6
8

15
42

8
9

20
45

2
1
10

2
2
22

1
6
1
1
39

1
8
2
1
163

3
7
1
1
49

3
10
2
1
185

1

1

-

-

1

1

1
11

1
23

1
1
40

2
2
165

1
2
51

2
3
188
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Ukupan broj sjednica radnih tijela
u 2009. godini (51)

Ukupan broj točaka dnevnoga reda sa
sjednica radnih tijela u 2009. (188)

11 (22%)

23 (12%)

prvo polugodište
prvo polugodište

drugo polugodište

drugo polugodište

40 (78%)
165 (88%)

2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je devet (9) sjednica (jedna u nepotpunom
sazivu - 2.09.) na kojima se raspravljalo o 66 općih akata. Stupanjem na snagu (15. travnja 2009.
godine) izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o izborima općinskih
načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba uvedene su značajne novine u
sustav lokalne samouprave, osobito u dijelu odredbi koje se odnose na ovlasti i nadležnosti tijela
lokalnih jedinica te njihovi međusobni odnosi. Najveći broj prijedloga općih akata predloženo je i
podneseno Gradskom vijeću zbog normativnog usklađenja s izmjena u ustrojstvu lokalne i područne
(regionalne) samouprave. Od dana primjene navedenih zakona prestale su važiti odredbe Statuta koje su
u suprotnosti s odredbama navedenih zakona, a donijeto je i niz propisa kojima se na drugačiji način
uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga.
Odbor je utvrdio i prema Vijeću na razmatranje i donošenje dostavio 65 općih akata. Od
najvažnijih i najsloženijih o kojima je Odbor raspravljao su 1) Nacrt i prijedlog Statuta Grada Pazina, a
zatim i Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi po utvrđenom Prijedlogu Statuta Grada Pazina, 2)
Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina, 3) Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada
Pazina, 4) Odluka o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina, 5) Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, 6) Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina, 6) Odluka o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja
imovinom u vlasništvu Grada Pazina, 7) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeljivanju stipendija
učenicima i studentima, te druge opće akte radi njihova usklađenja sa zakonskim propisima (vidi stranicu
3. Izvještaja).

Iz svog djelokruga Odbor je donio Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama i
nezavisnim vijećnicima iz Proračuna Grada Pazina za 2009. godinu.
Svojim prijedlozima i sugestijama članovi Odbora su doprinijeli kvalitetnijoj izradi općih akata.
Prema Vijeću su upućena četiri (4) prijedloga, jedna preporuka, te dva (2) očitovanja po amandmanima
na prijedlog Poslovnika. Vijeće nije prihvatilo mišljenje Odbora u vezi jednog amandman na Statut
Grada.
2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je sedam (7) sjednica (jedna bez
kvoruma) na kojima se raspravljalo 28 materijala, od nacrta do prijedloga i konačnog teksta:
- Izmjene Proračuna i izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna za 2009. s Programima javnih
potreba i Programom zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta za Grad Pazin
u 2009. godini,
- Nacrt, prijedlog i konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2010. zajedno s Odlukom o
izvršenju Proračuna i Programima javnih potreba, te Programom zajedničke komunalne potrošnje i
uređenja građevinskog zemljišta za Grad Pazin u 2010. i Programom održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2010. godini, zatim,
- Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Pazina od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine,
- Informaciju o stanju gospodarstva na području Grada u 2008. godini,
- Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Pazina za 2008.,
- Godišnji izvještaj «Usluge» d.o.o. za poslovnu 2008. godinu,
- Izvještaj o poslovanju tvrtke «Pazin» d.o.o. za 2008. godinu i
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- Izvještaj o radu Posebnog računa Županijskog poglavarstva «Fonda za razvoj poljoprivrede i
agroturizma Istre» za 2008.
Odbor je prema Vijeću proslijedio šest (6) prijedloga za Izmjenu Programa zajedničke
komunalne potrošnje….., Odluke o porezima, Proračuna Grada Pazina za 2010. i Odluke o izvršenju
Proračuna Grada Pazina. Prijedlozi su prihvaćeni.
2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je šest (6)
sjednica na kojima se raspravilo 15 prijedloga općih akata, od kojih izdvajam: Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pazina, Odluku o izmjeni Generalnog
urbanističkog plana Grada Pazina (usklađenje sa Zakonom, poglavarstvo/gradonačelnik), Izvještaj o
izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu, Izvještaj o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2008., Izmjene
(dvije) Programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta za 2009. godinu,
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini, Program održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010., te Izmjene Programa mjera za unapređenje stanja
u prostoru na području Grada Pazina za razdoblje srpanj 2006. - srpanj 2010. godine.
Odbor je prema Vijeću, u prethodnom postupku donošenja općih i drugih akata uputio 15
prijedloga i to po Izvještaju o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2008. godini (usklađenje naziva „Odvodnja sportske dvorane“ sa trasom na terenu, npr. „odvodnja uz
Spomen dom“ s dopunom podataka o utrošenim sredstvima), zatim izmjene i/li dopune prijedloga
Programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta u 2009. godini (usklađenje
financijskih pokazatelja); Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana
uređenja Grada Pazina (izmjena članka 75. - smanjenja broja obvezne izrade UPU-a); Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu
držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (očitovanje na
amandmane vijećnika i drugo); Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i
reklamnih predmeta (pojašnjeno što se smatra reklamnom tendom s prijedlogom za naplatu naknade za
reklamne suncobrane, i drugo).
U provedbi Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih
predmeta Odbor je nadležnom upravnom odjelu predložio donošenje pravilnika kojim bi se uredila
pravila ponašanja u postavljanju tendi i drugih reklamnih predmeta (namjena, izgled i smještaj
reklame) radi očuvanja posebnosti prostora i identiteta grada, npr. da se odrede lokacije za smještaj
privremenih i dugih objekata za područje stare jezgra grada, centra grada, javnih i drugih površina i
drugo, i da u skladu s tim parametrima odobravaju lokacija i vrste tendi.
2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je osam (8) sjednice na kojima se raspravljalo o
42 materijala, od kojih izdvajamo: Izmjene i/li dopune (dvije) Programa javnih potreba u 2009. u
područjima predškolskog odgoja i naobrazbe; školstva i obrazovanja; kulture; socijalno-zdravstvenih
potreba; sporta i rekreacije, te Programi javnih potreba u 2010., Izvještaj o radu udruga u 2008. godini,
Izvještaj o radu Savjeta mladih za 2008. godinu, te izvještaje o radu i financijske izvještaje i godišnje
planove i programe javnih ustanova u vlasništvu Grada i drugo.
Odbor je utvrdio i predložio Vijeću novi tekst II. (drugih) Izmjena Programa javnih potreba za
2009. godinu u kulturi.
Od 25 prijedloga i mišljenja koje je Odbor na predložene akte uputio Vijeću, Vijeće je
prihvatilo 22 prijedloga.
Odbor je razmatrajući izvještaje o radu, programe rade i druga značajna pitanja javnih ustanova
i udruga, a posebno s aspekta sufinanciranja rada tih djelatnosti informirao i predlagao Vijeću i
nadležnom upravnom odjelu poduzimanje hitnih radnji. Iz aktivnosti Odbora navodimo inicijative:
- da Grad Pazin i Općine pravovremeno i prema zaključenim Sporazumima sufinanciraju 1)
rad Škole u skladu s planiranim proračunskim sredstvima i prema utvrđenim rokovima, 2) rad Crvenog
križa prema Zakonu s pravovremenom doznakom sredstva, 3) rad Knjižnice, npr. po broju korisnika.
- da Učilište, uz već postojeće obrazovne programe, osmisli i ponudi druge programe koji imaju
edukativnu funkciju a važan su izvor prihoda.
- proširenje socijalnih prava snašanjem troškova školske marende, povećanje porodnih naknada
kroz izmjene Odluke socijalnoj skrbi,
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- da se odobrena sredstava za projekte udruga odnosno nosiocima projekata isplaćuju u pravilu
prije, a iznimno nakon realizacije projekta.“
2.5. Komisija za priznanja i nagrade održala je jednu sjednicu na kojoj se po Zaključku
Gradskog vijeća ponovno razmatrao prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja u 2009. godini. Sjednici su
prisustvovala četiri od pet člana (uključujući predsjednika i zamjenika). Prijedlozi predsjednika
Komisije nisu dobili potrebnu većinu. Zaključeno je da će se Komisija ponovno sastati.
2.6. Komisija za izbor i imenovanja sastala se šest (6) puta u pravilu u punom sastavu. Na
sjednicama se raspravljalo, a zatim predlagalo Vijeću izbor/imenovanje: članova radnih tijela Gradskog
vijeća, Socijalnog vijeća Grada Pazina, Povjerenstva za popise birača, Povjerenstva za procjenu štete
od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu, Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada
Pazina, zatim o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora i o
razrješenju i imenovanju članice/na Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga Ban“ i drugo.
Komisija je raspravila prijedloge ovlaštenih predlagača za izbor predsjednika Vijeća i njegovih
zamjenika.
2.7. Održana je jedna sjednica Komisije za promet na kojoj je utvrđen prijedlog Odluke o
izmjenama Odluke o uređenju prometa na području Grada Pazina.
Prihvaćen je projekt „Regulacija prometa prometnim svjetlima u ulici Šime Kurelića u Pazinu“,
kojeg je izradila tvrtka „VIA KONZALTINGA“ d.o.o. za konzalting i projektiranje u prometu iz
Novigrada. Realizacijom prometne signalizacije odnosno postavljanjem semafora prema navedenom
projektu osigurani su zakonski preduvjeti za provedbu obuke vozača i polaganja vozačkih ispita u
Pazinu. Projekt su naručili Autoklub i vlasnici auto škola sa sjedištem u Pazinu.
2.8. Komisija za imenovanje naselja, ulica i trgova u gradu Pazinu
Održana je jedna sjednica (prisutno šest od sedam članova) na kojoj se raspravljao prijedlog
za imenovanje i preimenovanje novih ulica i trgova. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju i
promjeni naziva ulica, trgova, parkova i mostova Vijeće je prihvatilo u predloženom tekstu (imenovanje
novih prostora, trga i dvije ulice).
Komisija je uputila inicijativu Pazinskom kolegiju -Klasične gimnazije da razmotri prijedlog da
neki od objekata (Gimnazija, Đački dom ili Sportska dvorana) nose ime mons. Antuna Heka, prof.,
nositelja projekta i prvog ravnatelja Kolegija kako bi se na primjeren i trajan način obilježio njegov rad.
Prijedloge udruga za preimenovanje i imenovanje naziva ulica i trgova, odnosno premještanje
naziva iz jedne u drugu ulicu ili trg Komisija nije prihvatila smatrajući da «promjena naziva radi
promjene» nije prihvatljiva.
2.9. Mandatno-verifikaciona komisija je na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća 17.
lipnja 2009. godine utvrdila status izabranih članova Vijeća i predložila Vijeću verifikaciju mandata
članova u sastavu Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac, Stanko Mališa, Valter Milohanić, Tomislav
Čubrić, Irina Kivela Ukotić, Renato Kalac, prof., Martin Čotar, Davor Sloković, Mirjana Ćus, Elvis
Visintin, Bruno Rabar, Dragutin Bravar.
Na prijedlog Mandatno-verifikacione komisije Vijeće je donijelo zaključke o prestanku
mandata (Renato Krulčić) i o mirovanju mandata (Vesna Rusijan Ljuština) Vijeća i o verifikaciji
mandata zamjenicima člana/ice Vijeća (Martin Čotar i Mirjana Ćus).
2.10. Tijekom izvještajnog razdoblja nisu se sastale Komisija za predstavke i pritužbe i Odbor
za međugradsku i međuopćinsku suradnju.
IV. RAD MEĐUSTRANAČKOG KOLEGIJA
Održano su četiri (4) sjednice Međustranačkog kolegija na kojima se raspravljalo o aktualnim
pitanjima (21 točka dnevnoga reda) od kojih navodimo: Statut Grada Pazina, Poslovnik Gradskog
vijeća, Odluku o komunalnom doprinosu, Odluku o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom
u vlasništvu Grada Pazina, Odluku o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u
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Gradskom vijeću Grada Pazina, Izmjene i dopune Proračuna i programa javnih i komunalnih potreba za
2009. godinu, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada
Pazina, prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina i drugo.
Na sjednicama Kolegija davane su informacije o materijalima za predstojeće sjednice Vijeća.
O zaključcima i mišljenjima Kolegija predsjednik Vijeća je izvještavao Gradsko vijeće, a prema
potrebi i poduzimao radnje u rješavanju dogovorenih aktivnosti. Ocjenjuje se da je način rada
Međustranačkog kolegija bio dobar.
V. VIJEĆE I PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE
Primjenom Statuta Grada, Poslovnika Vijeća i Programa rada Vijeća, a u vezi s Ustavnim
zakonom o pravima nacionalnih manjina pozivi i materijali za sve sjednice Gradskog vijeća dostavljani
su predstavniku talijanske nacionalne manjine. U postupku donošenja Statuta Grada predstavnik je
podnio amandman na članak 10. prijedloga koji uređuje status manjina na području Grada. Vijeće je
amandman prihvatilo.
Toni Erdfeld, izabrani predstavnik prisustvovao je sjednicama Vijeća.
VI. VIJEĆE I GRADSKI SAVJET MLADIH GRADA PAZINA
Gradsko vijeće je raspravilo i prihvatilo Izvještaj o radu Savjet mladih Grada Pazina za 2008.
uz konstataciju da u toj godini nije zabilježena značajnija suradnja između Gradskog vijeća i Savjeta,
iako su redovito pozivani na sjednice Vijeća. Za budući kvalitetniji rad i djelovanje Savjeta, Vijeće se
zalaže za jaču promociju uloge i značaja Savjeta i to putem gradskih udruga i učenička vijeća,
organiziranjem ciljanih edukacija i susreta mladih s mladima drugih gradova i općina.
Vijeće je svojom odlukom pokrenulo postupak izbora Gradskog savjeta mladih (istek
dvogodišnjeg mandata Savjeta izabranog u prosincu 2007.), a zatim 15. prosinca izvršilo izbor članova
Savjeta, za naredno dvogodišnje razdoblje u sastavu: 1. Koviljka Ljuština, s Liste „Učenička vijeća“, 2.
Valentina Rabar i 3. Matija Rogović, s Liste „Udruge mladih i Udruge koje se bave mladima koje su
registrirane i koji djeluju na području Grada Pazina“, 4. Nikola Mijandrušić i 5. Igor Jekić, s liste
“Drugi oblici organiziranja mladih koji su registrirani i koji djeluju na području Grada Pazina“.
Na poziv predsjednika Vijeća, konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 18. siječnja
2010. kada je za predsjednika Savjeta izabran Igor Jekić, a za njegova zamjenika Nikola Mijandrušić.
VII. GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA
1. Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić aktivno je sudjelovao u radu Gradskog vijeća,
a uglavnom i njegovi zamjenici.
2. Gradski upravni odjeli i Stručna služba su u okviru svojeg djelokruga i u suradnji s
Gradonačelnikom pripremali nacrte (prijedloge) općih i drugih akata, izvještaje, analize i dostavljali ih
Gradskom vijeću na donošenje.
Čelnici upravnih tijela prisustvovali su sjednicama Vijeća, Međustranačkog kolegija i
sjednicama radnih tijela Vijeća.
3. Stručna služba Gradskog vijeća je pored svojih zadaća i obveza kao tijelo gradske uprave
za potrebe Vijeća u okviru zadanog i prihvaćenog Programa rada izvršavala programske zadaće, a u
dogovoru s predsjednikom Vijeća pripremala sjednice Vijeća, radnih tijela Vijeća i Međustranačkog
kolegija. U realizaciji i pripremi općih i drugih akata za Vijeće Stručna služba je obavila pravnu,
stručnu, savjetodavnu, administrativnu i tehničku potporu. O angažmanu, raznovrsnosti poslova i
zadaća, te o dinamici rada Stručne službe u 2009. godini za Vijeće i njegova radna tijela govore podaci
da je u radu Stručne službe bio 1001 predmet od čega 319 iz organizacione jedinice Vijeća, da su
pripremljeni opći akti i drugi materijali (190) za Gradska vijeća (14) i njihovih radnih tijela (51 sjednica
i 188 materija).
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U radu Gradskog vijeća u 2009. godini (raniji i novi saziv) zaprimljeno je, rješavano i riješeno
predmeta kako slijedi:
Organizaciona
jedinica
1
Vijeće

zaprimljeno
2
293

2009
riješeno neriješeno
3
4
269
24

iz ranijih godina
u radu riješeno neriješeno
5
6
7
26
25
1

u radu
8(2+5)
319

sveukupno u 2009
riješeno neriješeno
9(3+6)
10(4+7)
294
25

Od sveukupno 319 predmeta koliko ih je bilo u radu Vijeća riješena su 294 predmeta ili 92%.

Sveukupno u radu u 2009. godini
(319 predmeta)
25 ( 8% )
riješeno
neriješeno
294 ( 92% )

Daju se pojašnjenja za 25 (8%) neriješena predmeta - (24 iz 2009. i 1 iz 2008.) koji su prenijeti u
rad Vijeća za 2010. godinu.
* 2009. godina – 24 predmeta:
1-18. Pitanja vijećnika (14 predmeta riješeno u 2010.),
19. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja u 2009. godini (Komisija za nagrade i priznanja nije se
očitovala po zaključku Vijeća),

20. Odluka o prijenosu prava vlasništva na zemljištu za potrebe izgradnje Autoceste A-8
(usklađuju se površine),

21. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina (Vijeće donijelo Odluku 24.02.2010.),
22. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina (Vijeće donijelo Odluku 23.03.2010.),
23. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova
razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama (Vijeće donijelo Odluku 23.03.2010.),
24. Odluka o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova
Gradskog savjeta mladih Grada Pazin i Javni poziv (konstituirajuća sjednica održana 18.01.2010.),
* 2008. godina – 1 predmet:
25. Zaključci Komisije za imenovanja naselja, ulica i trgova (imenovana Radna grupa, Vodič u izradi).
Do pisanja ovog Izvještaja nije riješeno sedam (7) predmeta.
Da bi se sagledao povećani obim rada Stručne službe za potrebe Vijeća u 2009. godini u odnosu
na prethodna razdoblja dajemo usporedne podatke sa 2008. godinom i za 2005. godinu (izborna, dva
saziva Vijeća).
Analizirajući podatke o broju predmeta koliko ih je bilo u radu Vijeća po godinama, možemo
konstatirati da je u 2009. godini bilo u radu 319 predmeta što je u odnosu na 2008. godinu više za 121
(38%) predmet i 104 (33%) više u odnosu na broj predmeta iz 2005.godine.
Vijeće
godina
1
2009.
2008.
2005.

u tekućoj godini
zaprimljeno riješeno neriješeno
2
3
4
293
184
199

268
163
182

24
21
17

iz ranijih godina
u radu riješeno neriješeno
5
6
7
26
14
16

25
11
14

1
3
2

u radu
8(2+5)
319
198
215

ukupno
riješeno neriješeno
9(3+6)
10(4+7)
294
174
196

25
24
19
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Usporedni pokazatelji zaprimljenih/riješenih/neriješenih predmeta

319

350

294

300

broj predm eta

250

215

198

196

174

u radu

200

riješeno
150

neriješeno

100
25

24

19

50
0
2005.

2008.

2009.

Gradsko vijeće je u 2009. održalo 14 od čega 12 sjednica u novom sazivu (1 svečana-11.09.2009.)
što je za šest (6) odnosno za četiri (4) sjednice više nego u 2008. odnosno u 2005. godini (kolona 2.
tablice).
Ako promatramo angažman Vijeća kroz raspravu i odlučivanje općih akata koji su bili na
dnevnom redu tada je Vijeće u 2009. godini sa 190 točaka raspravljalo više za 73 točke ili 38% u
odnosu na 2008. godinu i 61 točku više ili 32% nego u 2005. godini (kolona 3. tablice).
Vijeće/
godina
1
2009.
2008.
2005.

broj sjednica
Vijeća
(svečana)
2

točke dnevnog
reda

14 (1)
8 (1)
12 (1)

broj sjednica
radnih tijela

3

radna tijela
Vijeća/
godina
1

2

točke
dnevnog
reda
3

190
117
129

2009.
2008.
2005.

58
30
35

194
123
93

I rad radnih tijela u promatranom razdoblju bio je obimniji, ne samo po broju točaka o kojima
se raspravljalo – 194 (71 više nego u 2008. i 101 više u odnosu na 2005.) nego i po održanim
sjednicama – 58 (18 više nego u 2008. i 23 više u odnosu na 2005.).
Ukupan broj točaka dnevnoga reda
radnih tijela

Ukupan broj točaka dnevnoga reda Vijeća

129

93

2005.

190

2008.

2005.

194

2008.

2009.
117

2009.
123

4. Opći akti Vijeća i radnih tijela za kaje je utvrđena obveza njihove objave u javnog glasilu,
objavljeni su u Službenim novinama Grada Pazina. Za potrebe tijela Grad Pazin u 2009. godini (Vijeće123, Poglavarstvo-16, Gradonačelnik-23, upravi odjeli, izborno povjerenstvo, natječaji 14) objavljena
su 175 akta.
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VIII. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA
Tijekom izvještajnog razdoblja Vijeće i njegov predsjednik imali su dobru suradnju, prije svega
s Gradonačelnikom Grada Pazina i njegovim zamjenicima, Stručnom službom Vijeća, čelnicima tijela
gradske uprave, članovima mjesnih odbora, a prema potrebi i s predstavnicima nekih Općina na
području bivše Općine Pazin, predstavnicima gradova u Istarskoj županiji, Istarskom županijom i
ministarstvima.
Osim toga aktivno se radilo s nadležnim ministarstvima u rješavanju bitnih pitanja za Grada
npr. sudjelovanje u rješavanju vlasništva na zemljištu autobusnog kolodvora u Pazinu.
IX. FINANCIRANJE RADA VIJEĆA
Uz konstataciju da su članovi Vijeća i članovi radnih tijela Vijeća u promatranom razdoblju bili
iznimno angažirani, što se vidi po broju održanih sjednica Vijeća i radnih tijela, i da naknade i nagrade
za njihov rad nisu povećavane, zadovoljstvo je ustvrditi da su planirana proračunska sredstva u 2009.
godini bila dostatna za pokriće svih troškova koja su vijećnici i članovi radnih tijela imali u obnašanju
svojih zadaća.
X. JAVNOST RADA
O radu Gradskog vijeća i o odlukama koje je Vijeće raspravljalo, a zatim i donosilo javnost je
pravovremeno izvješćivana objavom akata u službenom glasilu, na Internet stranici Grada,
konferencijama za tisak, te putem medija i na druge načine.
Sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Vijeća održavane su kao javne. Sjednicama Vijeća su
uz Gradonačelnika, njegovih zamjenika i čelnika tijela gradske uprave povremeno bili nazočni i
predstavnici političkih stranaka i udruga.
Na jednoj sjednici Vijeća (konstituirajućoj) prisustvovali su građani (2), neizabrani članovi s
Nezavisne Gradske liste, nositelja Valtera Milohanića (članak 129. Poslovnika).
Predsjednik Vijeća, njegovi potpredsjednici i vijećnici provodili su izravnu komunikaciju sa
građanima osobnim kontaktima.
Rad Vijeća redovito je pratio novinar "Glasa Istre", a uglavnom i novinar La voce del popolo,
Radio Istre i novinar Radio Pule.
Suradnja s predstavnicima javnog informiranja bila je dobra, a prenijete informacije o radu
Vijeća pravovremene i uglavnom korektne.
XI. OCJENA RADA
1. Ovim se Izvještajem u najkraćim crtama daje opis rada Vijeća i radnih tijela Vijeća,
angažman vijećnika u radu Vijeća i njegovih radnih tijela, te rad i aktivnosti članova radnih tijela od
lipnja do prosinca 2009. godine, s osvrtom na rad Vijeća ranijeg saziva.
2. Gradsko vijeće i njegova radna tijela u izvještajnom su razdoblju uspješno obavljali svoje
zadaće propisane općim propisima i aktima Grada Pazina o čemu govori dinamika rada kroz broj tema i
broju održanih sjednica Vijeća, radnih tijela, Međustranačkog kolegija i angažmanu vijećnika koji su
kvalitetnim raspravama doprinijeli uspješnosti rada Vijeća i njegovih radnih tijela.
Stupanjem na snagu (15. travnja 2009. godine) izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i
gradonačelnika Grada Zagreba uvedene su značajne novine u sustav lokalne samouprave, osobito u
dijelu odredbi koje se odnose na ovlasti i nadležnosti tijela lokalnih jedinica te njihovi međusobni
odnosi pa je povećani rad Vijeća rezultat usklađivanja važećih općih akata Grada od 1993. godine do
svibnja 2009. godine s tim zakonskim propisima.
3. Uz konstataciju da se Program rada Vijeća za 2009. nije realizirao u planiranom obimu ali su
izvršene druge, dodatne a neplanirane zadaće, ocjenjujem da je rad Vijeća i radnih tijela Vijeća, te
angažman vijećnika i članova radnih tijela u izvještajnom razdoblju, kao i u programskoj 2009. godini
bio dobar, kvalitetan i poticajan.
KLASA: 021-05/10-01/44
URBROJ: 2163/01-03-02-10-1
Pazin, 12. svibanj 2010.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.

