U skladu s Programom rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2012. godinu, KLASA:
021-05/11-01/74, URBROJ: 2163/01-03-02-11-3 od 22. prosinca 2011. godine, predsjednik
Gradskog vijeća Grada Pazina podnosi
IZVJEŠTAJ
O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA
za 2011. godinu
I. UVODNO
1. Tijekom izvještajnog razdoblja Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje: Vijeće) kao
predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, a u okviru svoje nadležnosti donosilo
je opće akte i obavljalo druge poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana, a osobito poslove od uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog
planiranja, komunalnog gospodarstva, brige o djeci, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja,
kulture, tjelesne kulture i sporta, zaštite i unapređenja prirodnog okoliša, protupožarne i civilne
zaštite, prometa, održavanja javnih cesta i druge poslove u okviru zakonskih i podzakonskih
propisa, Statuta i općih akata Grada.
2. Vijeće je radilo s 13 članova u sastavu: Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac i Stanko
Mališa - Hrvatska demokratska zajednica (HDZ); Valter Milohanić, Tomislav Čubrić i Irina
Kivela Ukotić (Patricia Antolović) - Nezavisna Gradska lista Valtera Milohanića; Renato
Kalac, prof. – Nezavisni vijećnik; Martin Čotar, Davor Sloković (Mladen Sironić) i Elvis
Visintin - Istarski demokratski sabor (IDS); Bruno Rabar i Mirjana Ćus - Socijaldemokratska
partija Hrvatske (SDP); Dragutin Bravar - Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati
(HNS).
Vijeća je 3. studenog 2011. godine, na osobni zahtjev razriješilo Irinu Kivela Ukotić i
Davora Slokovića, a umjesto njih na prijedlog Nezavisne Gradske liste Valtera Milohanića i
Istarskog demokratskog sabora (IDS) potvrdilo Patriciu Antolović i Mladena Sironića.
II. DINAMIKA I OPSEG RADA GRADSKOG VIJEĆA
1. U okviru zakonskih i statutarnih (normativnih) ovlaštenja i u okviru ovlasti
propisanih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o
izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, drugih
podzakonskih propisa, Statuta Grada Pazina i Poslovnika Gradskog vijeća, u promatranoj
godini Vijeće je radilo na nedovršenim poslovima iz prethodne godine i na provedbi propisa i
Programa rada Vijeća za 2011. godinu.
2. U 2011. godini Vijeće je održano deset sjednica - osam radnih i dvije svečane (2.
lipnja Dan Grada i 13. rujna povodom 68-godišnjice Pazinskih odluka) na kojima se
raspravljalo i odlučivalo o 147 dokumenta (odluka, pravilnika, izvještaja…).
Navodimo teme o kojima je Vijeće, uz Verifikaciju skraćenog zapisnika s prethodne
sjednice i Pitanja vijećnika na svojim sjednicama raspravljalo i odlučivalo:
23. sjednica Vijeća održana 24. veljače 2011. godine: Informacija o stanju sigurnosti
na području Grada Pazina za period od 01.01. do 31.12. 2010. godine sa usporednim
pokazateljima za isti period 2009. godine; Program rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za
2011. godinu; Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. godinu; Plan
poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2011. godinu; Zaključak o prodaji nekretnina u

vlasništvu Grada Pazina; Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina za katastarske općine
Beram, Butoniga, Grdoselo, Kašćerga, Lindar, Pazin, Pazin (Zabrežani) i Zarečje; Prijedlog
mreže škola na Pazinštini; Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti; Odluka o
izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. (drugih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
grada Pazina.
24. sjednica Vijeća održana 18. travnja 2011. godine: Izvještaj o financijskom
poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2010.; Financijski izvještaj Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin za 2010.; Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice
Pazin za 2010.; Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2010.; Izvještaj
o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin za
2010.; Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana
Zajednice sportskih udruga za 2010.; Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2010. godini; Izvještaj o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2010. godini; Izvještaj
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2010.; Odluka o obračunu i naplati
naknade za razvoj sustava javne odvodnje; Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Grada Pazina; Povelja o nenasilju; Odluka o bratimljenju Grada
Pazina (Republika Hrvatska) i Općine Scanzano Jonico (Republika Italia); Rješenje o stalnom
sastavu Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području
Grada Pazina.
25. sjednica Vijeća održana 26. svibnja 2011. godine: Izvješće o radu Fonda za
razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2010. godine; Izvještaj o radu i Financijski
izvještaj Pučkog otvorenog učilišta za 2010. godinu; Pravilnik o dodjeljivanju stipendija
učenicima i studentima s područja Grada Pazina (I. čitanje); Pravilnik o dodjeljivanju
jednokratnih novčanih potpora polaznicima poslijediplomskih studija s područja Grada Pazina
(I. čitanje); Zaključak za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada
Pazina za srpanj - prosinac 2010. godine; Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za
2010. godinu; Odluka o dodjeli priznanja i nagrada Grada Pazina.
26. svečana sjednica Vijeća održana 2. lipnja 2011. godine povodom Dana Grada
Pazina.
27. sjednica Vijeća održana 26. srpnja 2011. godine: Izvješće o radu i prikaz
intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine Javne vatrogasne postrojbe Pazin u
2010. godini; Izvještaj o poslovanju Društva Pazin d.o.o. za 2010. godinu; Godišnje izvješće
trgovačkog društva Usluga d.o.o. za poslovnu 2010. godinu sa izvještajima: a) o radu
pročistača u 2010., b) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje na otvorenom za 2010.; i c) o
održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 1. svibnja 2010. do 1. svibnja 2011. godine; Odluka
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Odluka o
promjeni namjene javnog dobra; Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi; Pravilnik o
dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina; Pravilnik o
dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora polaznicima poslijediplomskih studija s područja
Grada Pazina; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu
naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića "Olga Ban" Pazin; Odluka o načinu provedbe javnog
natječaja i uvjetima za izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u
kojima Grad Pazin ima dionice ili udjele u vlasništvu; Prve (I) izmjene Proračuna Grada
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Pazina za 2011. godinu; Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2011.
godinu: u području predškolskog odgoja i naobrazbe, u području školstva i obrazovanja, u
kulturi, socijalno- zdravstvenih potreba i sporta i rekreacije; Prve (I.) izmjene Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godini; Prve (I.)
izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2011. godini; Informaciju o financijskom poslovanju Grada Pazina s pokazateljima o
potraživanjima Grada Pazina od pravnih i fizičkih osoba i o dugovanjima Grada Pazina prema
pravnim i fizičkim osobama na dan 30. lipnja 2011. godine (dio sjednice zatvoren za javnostizdano priopćenje).
28. svečana sjednica Vijeća održana 13. rujna 2011. godine u spomen na 68godišnjicu Pazinskih odluka.
29. sjednica Vijeća održana 6. listopada 2011. godine: Informacija o stanju sigurnosti
na području Grada Pazina za period od 01.01. do 31.08. 2011. godine sa usporednim
pokazateljima za isti period 2010. godine; Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za
2010. godinu; Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2010. godini; Izvješće
o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2010. godinu; Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu; Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina
za 2011. godinu; Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2011. godinu u
području predškolskog odgoja i naobrazbe, u području školstva i obrazovanja, u kulturi,
socijalno-zdravstvenih potreba i sporta i rekreacije; Prve (I.) izmjene Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godini; Prve (I.) izmjene
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011.
godini; Odluka o izradi izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“
Pazin; Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina; Odluka o obavljanju
dimnjačarskih poslova; Odluka o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja; Odluka o
broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi; Odluka o vrijednostima
jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru; Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Izvještaj o radu
Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2011. godine; Razrješenje i imenovanje člana
Odbora za kulturu.
30. sjednica Vijeća održana 3. studenog 2011. godine: Izvještaj Mandatnoverifikacione komisije o prestanku mandata članova Gradskog vijeća i početku obnašanja
dužnosti zamjenika članova Gradskog vijeća Grada Pazina; Polaganje Svečane prisege;
Konačni prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
grada Pazina; Prijedlog Kulturne strategije Grada Pazina za razdoblje od 2012.-2016. godine;
Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj 2010./2011. godini; Godišnji
plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku
2011./2012. godinu (skraćeni tekst); Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2010./2011. (skraćeni tekst);
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu
2011./2012. (skraćeni tekst); Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira
Nazora Pazin; Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu; Prijedlog Odluke o agrotehničkim
mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu; Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2011.
godini; Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne
škole V. Nazora Pazin; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisija za izbor i
imenovanja; Prijedlog za izbor člana u Nadzorni odbor „Istarski vodovod“ d.o.o. za
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proizvodnju i distribuciju vode, Buzet i u Nadzorni odbor „Vodoopskrbni sustav Istre –
Vodovod Butoniga“ d.o.o. Buzet.
31. sjednica Vijeća održana 30. studenog 2011. godine: Odluka o prodaji nekretnina
u vlasništvu Grada Pazina; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske
uprave Grada Pazina; Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pazin;
Informacija o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2010. godini; Prijedlog
Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne
djelatnosti za razdoblje od 2012. do 2014. godine; Plan davanja koncesija za komunalne
djelatnosti za 2012. godinu.
32. sjednica Vijeća održana 22. prosinca 2011. godine: Program rada i Financijski
plan Gradske knjižnice Pazin za 2012. godinu; Program rada i Financijski plan Muzeja Grada
Pazina za 2012. godinu; Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu
za 2012. godinu; Druge (II.) Izmjene Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu; Druge (II.)
izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2011. godinu: a) u području predškolskog
odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalnozdravstvenih potreba i e) sporta i rekreacije; Druge (II.) Izmjene Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godini; Druge (II.) Izmjene Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godinu;
Proračun Grada Pazina za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu (konačni
prijedlog); Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; Program javnih
potreba za Grad Pazin u 2012. godini: a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe, b) u
području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno- zdravstvenih potreba i e) sporta i
rekreacije; Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2012.; Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012.;
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom; Odluke o
priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju; Odluka o izmjeni Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika; Odluka o raspoređivanju sredstava
za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u
2012. godini; Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice
Pazin; Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor
ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin; Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor
ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina; Odluka o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za
provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina; Pismo namjere o poslovnoj
suradnji za izradu projektne dokumentacije i izgradnju Zadružne mljekare - objekta za preradu
mlijeka i proizvodnju sira; Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina; Program
rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2012. godinu.
3. objava akata u Službenom glasilu
Opći akti Vijeća (91) objavljeni su u „Službenim novinama Grada Pazina“ i na internet
stranici Grada, a neki i na oglasnim pločama mjesnih odbora.
4. Usporedbom izvršenih i obavljenih poslova u odnosu na prihvaćeni Program i plan
rada Vijeća za 2011. godinu dio planiranih zadaća, njih 14 nije realizirano. Ali promatrajući
Program rada s aspekta planirano/realizirano, a zatim izvršeno i/li započeto a neplanirano,
moramo konstatirati da je odrađeno mnogo posla ili 38 ranih dokumenata. Dajemo popis:
4.1. planiranih, a nerealiziranih poslove (14): Strategija razvoja Grada Pazina;
Odluka o izradi UPU naselja (prema zahtjevima građana); Plan zaštite i spašavanja Grada
Pazina; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu; Odluka o visini
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spomeničke rente (po objavi akta o registraciji povijesne cjeline i utvrđenim međama);
Pravilnik o javnoj (ekološkoj) rasvjeti; Izmjena i dopuna DPU-a „Centar Istok“; Izmjena i
dopuna DPU-a „Centar Sjever I“; Odluka o izradi izmjena i dopuna DPU-a „Ciburi I“; Izvještaj
o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina u 2011. godini; Natječaja za zakup i
Natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države; Izmjena i dopuna
programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada
Pazina; Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije; Plan zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija.
4.2. neplaniranih, a realiziranih poslova (38):
1. Program rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. (Program Vijeća za 2010.);
2. Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. (Program Vijeća za 2010.);
3. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina za katastarske općine Beram,
Butoniga, Grdoselo, Kašćerga, Lindar, Pazin, Pazin (Zabrežani) i Zarečje;
4. Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
5. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje;
6. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Pazina;
7. Povelja o nenasilju;
8. Odluka o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i Općine Scanzano
Jonico (Republika Italia);
9. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za izbor članova upravnih
tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima dionice ili
udjele u vlasništvu;
10. Odluka o izradi izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana „Dršćevka 2“
Pazin;
11. Odluka o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja;
12. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi;
13. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru;
14. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu;
15. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2011. godini;
16. Prijedlog za izbor člana u Nadzorni odbor „Istarski vodovod“ d.o.o. za proizvodnju
i distribuciju vode, Buzet i u Nadzorni odbor „Vodoopskrbni sustav Istre –
Vodovod Butoniga“ d.o.o. Buzet;
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada
Pazina;
18. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pazin;
19. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika;
20. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2012. godini;
21. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice
Pazin;
22. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor
ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin;
23. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina;
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24. Odluka o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za
izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina;
25. Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
26. Pismo namjere o poslovnoj suradnji za izradu projektne dokumentacije i izgradnju
Zadružne mljekare - objekta za preradu mlijeka i proizvodnju sira;
27. Pravilnik o dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora polaznicima
poslijediplomskih studija s područja Grada Pazina;
28. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu
naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića "Olga Ban" Pazin;
29. Srednjoročni plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje od 2012.
do 2014. godine;
30. Plan davanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2012. godinu;
31. Godišnje izvješće: a) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje na otvorenom za
2010.; i b) o održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 1. svibnja 2010. do 1. svibnja
2011. godine;
32. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2010.;
33. Izvještaj Mandatno-verifikacione komisije o prestanku mandata članova Gradskog
vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova Gradskog vijeća Grada
Pazina;
34. Polaganje Svečane prisege;
35. Rješenje o stalnom sastavu Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća
mjesnih odbora na području Grada Pazina;
36. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za kulturu;
37. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
V. Nazora Pazin;
38. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisija za izbor i imenovanja.
5. Vijeće je prihvatilo inicijativu i na 27. sjednici raspravilo Informaciju o financijskom
poslovanju Grada Pazina s pokazateljima o potraživanjima Grada Pazina od pravnih i fizičkih
osoba i o dugovanjima Grada Pazina prema pravnim i fizičkim osobama na dan 30. lipnja
2011. godine. Nakon dvosatne, konstruktivne rasprave na zatvorenoj sjednici Vijeće je
jednoglasno:
- prihvatilo Izvještaj o financijskom poslovanju Grada Pazina kojeg je izradio Upravni
odjel za gospodarstvo, financije i proračun (KLASA: 400-06/11-01/39, URBROJ: 2163/01-0601-11-02 od 22. srpnja 2011.) i naložilo Gradonačelniku i Upravnom odjelu za gospodarstvo,
financije i proračun da od Općina zatraže plaćanje svih dospjelih obveza prema Gradu.
Ukoliko Općine ne plate dospjele obveze prema Gradu najkasnije do 31. prosinca 2011. godine
Gradonačelnik može prema njima poduzimati sve zakonom propisane mjere naplate.
- zatražilo od Općina da svoja dugovanja prema Sporazumu o financiranju djelatnosti
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin podmire Gradu Pazinu najkasnije do 31. kolovoza 2011.
godine. Ukoliko se obveze ne podmire do roka Gradonačelnik može pokrenuti postupak
prisilne naplate odnosno postupak raskida Sporazuma o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića
„Olga Ban“ Pazin.
- naložilo Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun da o Zaključku i o
stanju dospjelih obveza, te o uvjetima i načinu uplate dugovanja Gradu obavijesti Općine.
Vijeće je o zaključcima dalo priopćenje za javnost.
Zaključno s 31. prosinca 2011. godine dugovanja Općina smanjena su za 53,58%.
6. U izvještajnoj godini vijećnici su tražili odgovore na 32 pitanja na koja su
Gradonačelnik i/li pročelnici odgovore davali u pravilu na istoj sjednici Vijeća. Do pisanja
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ovog Izvještaja, unatoč dostavljenim požurnicama nije odgovoreno na pitanje, citiram:
„Predstavka stanara stambene zgrade u Pazinu, M.B.Rašana 3, Jerončić Milke i Erjavec
Slavka, glede načina korištenja navedene zgrade, posebice zajedničkih dijelova zgrade sa strane
obitelji Bertoša - problem prisutan više godina…“(Stjepan Gabrić - 26.07.) upućeno Ministarstvu

zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Odsjek inspekcijskog nadzora Pazin.
7. Od konstituiranja ovog saziva, 17. lipnja 2009. godine pa zaključno do 31. prosinca
2011. održane su 32 sjednice Vijeća, od čega 10 u izvještajnoj godini.
Odaziv i prisustvovanje vijećnika na sjednicama Vijeća bio je dobar.
Red.
broj

Ime i prezime

Broj
sjednica

Odsutni
Nazočni

opravdano
neopravdano
MARTIN ČOTAR
10
7
3
3
3
MLADEN SIRONIĆ
2.*
Davor Sloković
7
2
3
2
3.
10
9
1
MIRJANA ĆUS
4.
10
5
2
3
ELVIS VISINTIN
5.
10
10
BRUNO RABAR
6.
10
8
1
1
DRAGUTIN BRAVAR
7.
10
10
STJEPAN GABRIĆ
8.
10
9
1
VIKTOR LAKOSELJAC
9.
10
7
3
STANKO MALIŠA
10.
10
10
VALTER MILOHANIĆ
11.
10
10
TOMISLAV ČUBRIĆ
3
3
PATRICIA ANTOLOVIĆ
12.*
Irina Kivela Ukotić
7
4
2
1
13.
10
10
RENATO KALAC
*Dana 3. studenog 2011. godine došlo je do promjena u sastavu Vijeća pa je umjesto vijećnika Davora
Slokovića izabran vijećnik Mladen Sironić, a umjesto vijećnice Irine Kivela Ukotić izabrana je Patricia Antolović.
1.

III. RADNA TIJELA VIJEĆA
1. Radna tijela Vijeća su u okviru svojih ovlasti razmatrala prijedloge općih akata,
izvještaja, informacija, i druge materijale o kojima je Vijeće raspravljalo i odlučivalo. O
mišljenjima, stavovima i svojim zaključcima stalna radna tijela su redovito izvještavala Vijeće.
2. Radna tijela Vijeća - odbori i komisiji održali su 45 sjednica na kojima se
raspravljalo o 150 različitih dokumenata (točaka dnevnoga reda). Daje se pregled održanih
sjednica i točaka dnevnog reda pojedinačno za svako radno tijelo:
Red.
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Odbor/Komisija

za statut, poslovnik i upravu
za gospodarstvo, financije i razvoj
za prostorno uređenje komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
za društvene djelatnosti
za kulturu
izbor i imenovanja
priznanja i nagrade
međugradsku i međuopćinsku suradnju
mandatno verifikaciona komisija
za predstavke i pritužbe.
za promet
SVEUKUPNO:
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održano
sjednica

točke
dnevnog reda

8
7
6
7
7
4
3
1
1
0
1
45

33
25
22
33
18
7
3
1
3
0
5
150

2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je osam sjednica sa 33 točke dnevnog
reda od čega jedan akt iz nadležnosti Odbora Zaključak o raspoređivanju sredstava političkim
strankama i nezavisnim članovima zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina za 2011.
godinu.
Odbor je utvrdio i prema Vijeću uputio mišljenja i prijedloge na 32 opća akta. Na pet
prijedlog Odluka i dva Pravilnika prema Vijeću su proslijeđena 25 prijedloga za njihovu
izmjenu i/li dopunu. Vijeće je prihvatilo 24 prijedloga.
Primjedbe su dostavljene na:
1. Odluku o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti - jedan prijedlog.
2. Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina
(dva čitanja) - pet prijedloga.
3. Pravilnik o dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora polaznicima
poslijediplomskih studija s područja Grada Pazina (dva čitanja) - dva prijedloga.
4. Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova - tri prijedloga.
5. Odluku o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja - tri prijedloga.
6. Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada
Pazina - četiri prijedloga.
7. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Pazina sedam prijedloga.
Odbor je predložio da se Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove
nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima dionice ili udjele raspravi na idućoj
sjednici Vijeća. Na prijedlog Gradonačelnika, u svojstvu predlagača, predsjednik Vijeća je prihvatio
prijedlog i tu točku izostavio s Dnevnog reda sjednice Vijeće - 26. svibnja 2011.

2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je sedam sjednica na kojima se
raspravljalo o 25 materijala, od nacrta do prijedloga i konačnog teksta financijskih
dokumenata, programa javnih potreba, izvještaja tvrtki u su(vlasništvu) Grada i drugo.
Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Vijeću u tekstu kako ih je predložio
Gradonačelnik. U raspravi su iznošena mišljenja i stavovi u vezi financijskih dokumenata, s
naglaskom za veći angažmana Grada u pružanju pomoći pazinskom gospodarstvu i potrebi
poduzimanja svih zakonom dozvoljenih mjera radi naplate potraživanja i povećanja
proračunskih prihoda.
2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je
šest sjednica sa 21 točkom dnevnog reda.
Odbor je u prethodnom postupku prema Vijeću proslijedio devet prijedloga (pet
prihvaćena, četiri - djelomično) i preporuku koja je djelomično prihvaćena, na:
1. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. (drugih) izmjena i dopuna Generalnog
urbanističkog plana grada Pazina – jedan prijedlog.
2. Prve (I.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2011. – četiri prijedloga i preporukom Vijeću da se razmotri mogućnost povećanja ukupnog
iznosa za 1.503.000,00 kuna namjenski za podmirenje računa (dugovanja) za izvršene radove
iz prethodnih godina.
3. Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2011. – s prijedlogom da se razmotri opravdanost i svrsishodnost održavanja stočnog sajma u
Pazinu.
4. Odluku o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja - jedan prijedlog.
5. Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada
Pazina - s prijedlogom za usklađenje Grafičkog dijela kartografskog prikaza (usklađenje s
Prostornim planom Grada Pazina i Prostornim planom Istarske županije).
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6. Druge (II.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – jedan
prijedlog.

Odbor je po pojedinim materijalima davao prijedloge i sugestije, pa je predložio
pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo da:
- prema Programu održavanja i uređenja javnih površina poduzme mjere i radnje
odnosno naloge prema pravnim i fizičkim osobama radi uređenja okoliša, dvorišnih prostora,
ulica i trgova,
- ponovi zahtjev za uređenje dvorišta i okoliša u centru grada i u Podbermu u vlasništvu
tvrtke Vladimir Gortan Pazin i za uređenje dvorišta, okoliša objekta Market na Starom Pazinu,
- pokrene postupak uređenja javne površine u ulici Dubravica u Pazinu,
- s nadležnim tijelima izvrši uviđaj na stambenom objektu u vlasništvu Države u ulici
Dinka Trinajstića radi utvrđivanja stabilnosti objekta jer postoje naznake za njegovo
urušavanje,
- da stalno i što kvalitetnije vrši nadzor za vrijeme obavljanja poslova odnosno nadzor
nad obavljenim poslovima po programu održavanja, a zatim i o opravdanosti iznosa kod
plaćanja računa za te radove.
2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je sedam sjednica na kojima je raspravio
33 materijala.
Odbor je utvrdio i predložio, a Vijeće prihvatilo 6 prijedloga na opće akte:
1. Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima – tri prijedloga
2. Pravilnik o dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora polaznicima
poslijediplomskih studija - dva prijedloga
3. Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2011. godinu (u I.
čitanju) – nije prihvaćen u području školstva i obrazovanja radi smanjenja sredstava za
produženi boravak u Osnovnoj školi. Prijedlog prihvaćen u II. čitanju.
Odbor je prema Vijeću uputio, a Vijeće prihvatilo pet prijedloga od toga da Grad Pazin
dugovanja prema Školi podmiri najkasnije do kraja 2011. godine; Zajednici sportskih udruga
da proračunska sredstva troši u planiranom/odobrenom iznosu; da se Programom u području
predškolskog odgoja i naobrazbe za 2012. godinu planiraju barem minimalna sredstva za
investicijsko održavanje i nabavku opreme; da udruge koje nisu dostavile Izvještaje o radu za
2010. godinu iste dostave najkasnije do kraja studenoga, a ako to ne učine gube pravo na
proračunska sredstva u 2012. godini.
Prijedlog Odbora da se o Izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i
načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića "Olga Ban" raspravlja u dva čitanja povučen je na
sjednici Vijeća.
2.5. Odbor za kulturu – Održao je sedam sjednica sa 18 točke dnevnog reda.
Daje se pregled akata na koje je Odbor dao prijedloge za izmjenu i/li dopunu i to:
1. Izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2010. godinu s dopunom tom Izvješću
Pregled aktivnosti održanih u Kući za pisce – Hiži od besid - prihvaćeno
2. ne prihvati prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba u kulturi za Grad
Pazin u 2011. godini (u prvom čitanju) za programe navedene u točkama 3., 4., 5., 6., 7. i 9. uz
obrazloženje da kulturne programe treba stimulirati jer promoviraju Grad - nije prihvaćeno.
Usklađenje teksta „Hiža od besid“ i „Dani modernog plesa i teatra“ s tekstom „Posebni
izdavački projekti“ i „Plesni susret Istre“ – prihvaćeno.
3. Program rada Muzeja Grada Pazina za 2012. godinu s dopunom Programa u
UVODNIM NAPOMENAMA, točki 5. IZLOŽBENA DJELATNOST, naslovu Izložba iz
fundusa, tematske i likovne izložbe, tako da se nakon podnaslova Ostali projekti doda novi
podnaslov i tekst koji glasi:
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„TradInEtno
Muzej je pokrovitelj ovoga festivala, a pokroviteljstvo se odnosi na organizaciju
tehničke i logističke potpore za programe koji će se održavati u dvorištu i Rotondi Kaštela.“ prihvaćeno
4. Program javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2012. godini s amandmanom na
članak 2. točku 9. Programa tako da Potpora kinoprikazivačkoj djelatnosti iznosi 15.000,00 a
Ostale potrebe u kulturi 6.000,00 odnosno sveukupno 21.000,00 kuna – prihvaćeno.
U okviru svojih ovlaštenja Odbor je prema Vijeću davao preporuka i prijedloga:
1. da prihvati Kulturnu strategiju i da Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene
djelatnosti izradi Operativni plan za provedbu Kulturne strategije, do 31. prosinca 2011. –
prihvaćeno s izmijenjenim rokom - do kraja lipnja 2012.
2. da se Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta za iduću godinu
usvoji u prethodnoj godini; da program rada i izvještaj o radu ustanove sadrže i financijske
pokazatelje za svaku programsku stavku; da financijski plan i financijski izvještaj ustanove
sadrže strukturu vlastitih prihoda; da se odobrena proračunska sredstva za pokriće kulturnih
programa isplaćuju u punom iznosu – prihvaćeno.
3. da se planirana, a neisplaćena sredstva za programske aktivnosti Muzeja, Pučkog
otvorenog učilišta za 2010. godinu isplate u cijelosti ili u postotku ostvarenja Proračuna za
2010. godinu – prihvaćeno.
4. da se programi javnih potreba u kulturi proračunskih korisnika u 2011. godini prate,
minimalno u postotku ostvarenja proračunskih prihoda u tekućoj godini –prihvaćeno.
Na sjednicama Odbora su davane Informacije o kulturnim događanjima na području
Grada Pazina.
U studenom 2011. došlo do je promjene u sastavu Odbora za kulturu kada je SAŠA
FARKAŠ, iz Pazina, Soline 4, razriješen dužnosti člana (na osobni zahtjev), a umjesto njega
za člana Odbora je imenovan ŽELJKO FARKAŠ iz Pazina, Prolaz Frana Matejčića 6.
2.6. Komisija za izbor i imenovanja sastala se četiri puta u pravilu u punom sastavu.
Na sjednicama se raspravljalo o imenima kandidata koja su u prethodnom postupku
dogovorena sa strankama i nezavisnim vijećnicima iz sastava Vijeća. Prema Vijeću je
dostavljeno osam prijedloga za izbor/imenovanje/razrješenje. Vijeće je prihvatilo sve
prijedloge Komisije:
1. Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor
ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin; 2. Odluku o osnivanju i imenovanju Natječajnog
odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina; 3. Rješenje o
izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole V. Nazora Pazin; 4.
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisija za izbor i imenovanja; 5. Rješenje o
stalnom sastavu Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Pazina; 6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu; 7.
prijedlog za člana Nadzornog odbora „Istarski vodovod“ d.o.o. za proizvodnju i distribuciju
vode, Buzet i 8. prijedlog za člana Nadzornog odbora „Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod
Butoniga“ d.o.o. Buzet.
U studenom 2011. je došlo do promjene u sastavu Komisije kada je umjesto
tadašnjeg člana Komisije i člana Vijeća Davora Slokovića, iz Pazina, Rijavac 16, koji je
razriješen dužnosti na osobni zahtjev za člana Komisije imenovan vijećnik Mladen Sironić, iz
Pazina, Trviž 25.
2.7. Komisija za priznanja i nagrade održala je tri sjednice. Nakon utvrđivanja
Obavijest za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina Komisija je na osnovi pristiglih
prijedloga ovlaštenih predlagatelja uputila Vijeću prijedlog Odluke da se:
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- Grb Grada Pazina, dodijeli UDRUZI PČELARA „LIPA“ iz Pazina, slijedniku
Istarskog pčelarskog društva osnovanog u Pazinu prije 100 godina, kao znak priznanja za
nastavak rada u populariziranju i promoviranju pčelarstva, meda kao proizvoda, za očuvanje i
zaštite prirode, te promociji Pazina i Pazinštine.
- Plaketa Grada Pazina, dodijeli 1. MARIJI IVETIĆ, iz Pazina, kao znak priznanja za
dugogodišnji rad i za ostvarene rezultate u istraživanju i publiciranju stručnih i znanstvenih
radova, te za realizaciju izložbi iz raznih područja kulturne i umjetničke baštine Pazinštine i
Istre i 2. SILVANI GRŽETIĆ, iz Pazina, kao znak priznanja za humanost i solidarnost koju je
iskazivala darivanjem krvi - više od sedamdeset pet puta čime je doprinijela spašavanju života i
promicanju moralnih i društvenih vrijednosti.
- Nagrada Grada Pazina, dodijeli prof.dr.sc. DUŠANU RUDIĆU, dekanu Veleučilišta
u Rijeci, kao znak priznanja za uložene napore u organizaciji i realizaciji stručnog studija
Poduzetništva u Pazinu i svesrdne podrške za najavljene stručne i specijalističke studijske
programe u Pazinu u okviru Veleučilišta u Rijeci, Odsjek Pazin.
- Povelja Grada Pazina, dodijeli DOBROVOLJNOM VATROGANOM DRUŠTVU iz
Pazina, kao znak priznanja za okupljanje i organiziranje članova, volontera, Društva radi
otklanjanja posljedica od požara, poplava i drugih štetnih događaja kroz proteklih 60 godina.
- Zahvalnica Grada Pazina, dodijeli IVANU PIFARU, iz Pazina za dugogodišnji rad u
sportu, informiranju i odgoju mladih sportaša na području Grada Pazina i Pazinštine.
Prijedlozi su prihvaćeni. Priznanja su uručena na svečanoj sjednici Vijeća 2. lipnja.
2.8. Odbor za međugradsku i međuopćinsku suradnju na sjednici održanoj 14.
travnja 2011. godine razmatrao je Odluku o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i
Općine Scanzano Jonico (Republika Italia) i predložio Vijeću da prihvati Odluku u
predloženom tekstu. Irina Kivela Ukotić, predsjednica Odbora je s delegacijom Grada Pazina
posjetila talijanski gradić Scanzana Jonico. Neposredni povod putovanju bila je izložba
dvadesetak istarskih likovnih umjetnika postavljena u tamošnjoj Barunskoj palači, kojom je
nastavljena višegodišnja kulturna suradnja Muzeja Grada Pazina s kulturnim udrugama iz
regija Puglia i Basilicata, te predstavljanje Pazina široj javnosti.
2.9. Mandatno verifikaciona komisija održala je jednu sjednicu s tri točke dnevnog
reda: 1. Irina Kivela Ukotić i Davor Sloković, ostavke na dužnost člana Gradskog vijeća; 2.
Utvrđivanje prijedloga za verifikaciju mandata neizabranim kandidatima s Nezavisne liste
Valtera Milohanića i sa Liste IDS-a, SDP-a i HNS-a za članove Gradskog vijeća; 3.
Podnošenje Izvještaja Gradskom vijeću.
Nakon utvrđenih činjenica Komisije je prema Vijeću uputila prijedlog Odluke o
prestanku mandata članu Vijeća Davoru Slokoviću iz Pazina, Rijavac 16 i prijedlog Odluke o
prestanku mandata članici Vijeća Irini Kivela Ukotić iz Pazina, V. Cara Emina 4, te prijedlog
Odluke o verifikaciji mandata članu Vijeća Mladenu Sironiću, iz Pazina, Trviž 25 i prijedlog
Odluke o verifikaciji mandata članici Vijeća Patriciji Antolović, iz Pazina, Buraj 4. Vijeće je
Izvještaj primilo na znanje bez glasovanja.
2.10. Komisija za promet sastala se jednom i raspravila pet točaka. Prihvaćen je
Prijedlog mjera za poboljšanje vertikalne i horizontalne signalizacije u gradu Pazinu; Projekt
„Obilježavanje pješačkih prijelaza kod Osnovne škole Trviž oznakom X i natpis ŠKOLA“ i u
naselju Katun Trviški“.
Radi osiguranja što kvalitetnije sigurnosti sudionika u prometu, zaštite ljudi i imovine
predloženo je Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo:
- da uskladi vertikalnu i horizontalnu signalizaciju; postaviti nove i/li uskladi postojeće
prometne znakove prema pravilima struke; osigura preglednost prometnih znakova od krošnji
stabala, reklamnih panoa, kontejnera i drugo;
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- da od Županijske uprave za ceste zatraži mišljenje o novoj, dodatnoj regulaciji
prometa „izlaz vozila iz benzinske postaje INA-a u Pazinu s lijevim skretanjem u ulicu
Miroslava Belušića (prema centru grada)“, da na dijelu županjske ceste 5190 u naselju
Zabrežani osigura uvjete za postavljanje pješačkog prijelaza za usporavanje prometa s
mogućnošću izgradnje nogostupa, i da žurno, u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste
poduzme mjere i utvrdi način rješavanja prometne signalizacije;
- da od Hrvatskih cesta zatraži mišljenje da se na državnoj cesti D-48 iz pravca PazinPula kod skretanja za benzinsku postaju RI PETROL-a izgradi treća traka - lijevi skretač;
- da u suradnji s društvom „Usluga“ pripremi materijal „Problem parkiranja u gradu“.
O izvršenim obvezama nadležni upravni odjel obavijestio je članove Komisije na
sjednici koja je održana 30. ožujka 2012. godine.
2.11. Tijekom izvještajnog razdoblja nije se sastale Komisija za predstavke i pritužbe.
IV. VIJEĆE I PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE
Nakon provedenih izbora za predstavnika talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin u
lipnju 2011. godine za predstavnika je ponovno izabran Toni Erdfeld.
Polazeći od obveza uređenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a
primjenom Poslovnika i Programa rada Vijeća, predsjednik Vijeća je pozive i materijale za sve
sjednice Vijeća dostavljao predstavniku talijanske nacionalne manjine. Predstavnik talijanske
nacionalne manjine, Toni Erdfeld sudjelovao je u radu Vijeća.
V. VIJEĆE I GRADSKI SAVJET MLADIH
Vijeće je raspravilo Izvještaj o radu Savjeta mladih za 2010. godinu i konstatiralo da s
obzirom na svoju funkciju Savjet nije dao očekivane rezultate. Predsjednik Savjeta mladih
odazivao se sjednicama Vijeća i radnih tijela.
Planirana sredstva za rad Savjeta mladih u 2011. godini nisu utrošena.
VI. GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA
1. Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina aktivno je sudjelovao u radu Vijeća, a
uglavnom i njegovi zamjenici Ines Kovačić Drndić i Ivica Gržinić.
Na njegovu inicijativu redovito su održavane koordinacije s predstavnicima političkih
stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Vijeću na kojima se, u pravilo raspravljalo o
materijalima koje je Gradonačelnik predlagao Vijeću na razmatranje i donošenje. Bilo je i
pojedinačnih sastanaka i konzultacija sa predsjednikom Vijeća i vijećnicima.
2. Upravna tijela Grada su u okviru svoje nadležnosti i u suradnji s Gradonačelnikom
pripremali nacrte (prijedloge) općih i drugih akata, izvještaje i analize i dostavljali ih Vijeću na
razmatranje i donošenje.
Čelnici upravnih tijela prisustvovali su sjednicama Vijeća i sjednicama radnih tijela
Vijeća.
3. Ured Grada je uz zadaće i obveze za potrebe Vijeća, a u okviru zadanog i
prihvaćenog Programa rada izvršavao programske zadaće, a dogovorno s predsjednikom
Vijeća pripremao sjednice Vijeća i radnih tijela Vijeća. U realizaciji i pripremi općih i drugih
akata za Vijeće, te drugim poslovima za predsjednika i za Vijeće Ured Grada je pružao
pravnu, stručnu, savjetodavnu, administrativnu i tehničku potporu.
O angažmanu, raznovrsnosti poslova i zadaća, te o dinamici rada Ureda u izvještajnoj
godini za Vijeće i njegova radna tijela govore podaci navedeni u ovom Izvještaju kao i poadaci
u Izvještaju o radu Gradonačelnika.
U izvještajnoj godini u radu Vijeća bio je 241 predmet (231 iz 2011. godine i 10 iz
prethodne godine). Do 31. prosinca 2011. godine riješena su 235 predmeta. Do pisanja ovog
Izvještaja riješena su još tri predmeta, a tri neriješena predmeta ostaju u radu u 2012. godini.
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4. Opći akti Vijeća i radnih tijela za koje je utvrđena obveza njihove objave u javnog
glasilu objavljeni su u Službenim novinama Grada Pazina. Iz djelokruga Vijeća objavljen je 91
akt (ukupno za Grad i Općine 528 od čega za Grad Pazin 172 akta).
„Službene novine Grada Pazina“ pravovremeno su objavljivane na Internet stranici
Grada, a natječaji, oglasi, obavijesti i na oglasnim pločama Grada i Mjesnih odbora.
VII. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA
Tijekom izvještajnog razdoblja članovi Vijeća imali su dobru suradnju, prije svega s
Gradonačelnikom Grada Pazina i njegovim zamjenicima, članovima mjesnih odbora, čelnicima
i djelanicima tijela gradske uprave.
Predsjednik Vijeća je kontaktirao i s predstavnicima Općina na području bivše Općine
Pazin, predstavnicima gradova u Istarskoj županiji, Istarskom županijom i ministarstvima u
rješavanju pitanja od interesa za Grad i drugo.
VIII. FINANCIRANJE RADA VIJEĆA
Planirana proračunska sredstva u 2011. godini bila su dostatna za pokriće svih troškova
na koja su vijećnici i članovi radnih tijela imali pravo u obnašanju svojih dužnosti.
IX. JAVNOST RADA
Sjednice Vijeća i radnih tijela Vijeća održavane su kao javne, osim dijela 26. sjednice Vijeća
kada je na dnevnom redu bila Informacija o financijskom poslovanju Grada Pazina s

pokazateljima o potraživanjima Grada Pazina od pravnih i fizičkih osoba i o dugovanjima
Grada Pazina prema pravnim i fizičkim osobama na dan 30. lipnja 2011. godine.
O radu Vijeća i o aktima o kojima je Vijeće raspravljalo, a zatim i donosilo javnost je
pravovremeno izvješćivana objavom općih akata u službenom glasilu Grada, objavom na
Internet stranici Grada, konferencijama za tisak, te putem medija i na druge načine.
Transparentnosti i otvorenosti rada Vijeća je poboljšana od srpnja mjeseca izvještajne
godine. Od tada se na Internet stranici Grada, uz do tada objavljivanje poziva i skraćenog
zapisnika sa sjednica Vijeća, započelo s objavljivanjem prijedloga materijala prije rasprave i
donošenja na Vijeću, te objavom svih donesenih općih akata nakon sjednice Vijeća.
Sjednicama Vijeća su uz Gradonačelnika, njegove zamjenike i čelnike tijela gradske
uprave ponekad bili nazočni i predstavnici političkih stranaka i udruga.
Mediji su pratili rad Vijeća, koje se u pravilu sastaje jednom u dva mjeseca. Na taj
su način građani dobivali pravovremene i potpune informacije o radu Gradonačelnika,
Gradskoga vijeća i gradske uprave, o realizaciji programa i projekata Grada.
Suradnja s predstavnicima medija bila je dobra, a prenijete informacije o radu Vijeća
pravovremene i uglavnom korektne.
X. OCJENA RADA
1. Vijeće i njegova radna tijela su u izvještajnoj godini uspješno obavili svoje zadaće
prema godišnjem programu rada Vijeća, gradskim općim aktima i propisima o čemu govore
podaci o broju održanih sjednica Vijeća (osam radnih sjednica na kojima se raspravljalo i
odlučivalo o 147 raznovrsnih odluka, pravilnika, zaključaka….,) i radnih tijela Vijeća (45
sjednica na kojima se raspravljalo o 150 dokumenata - točaka dnevnoga reda).
2. Tijekom izvještajnog razdoblja predsjednik Vijeća je surađivao s Gradonačelnikom
Renatom Krulčićem, njegovim zamjenicima i čelnicima gradskih upravnih tijela, a posebno s
Uredom Grada s obzirom na zadaće i poslove koje je taj Ured obavljao za Vijeće i za radna
tijela.
Predsjenik Vijeća i vijećnici u okviru svojih interesa sudjelovali su na radnim
sastancima, svečanostima i/li drugim prigodama kada su bili pozivani od javnih ustanova i
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trvtki s području Grada, zatim s Općinama s području bivše Općine Pazin, pojedinim
gradovima i općinama na području Istarske županije i s Istarskom županijom, ministarstvima,
te drugim ustanovama i trvtkama.
3. Ocjenjujem da su vijećnici i članovi radnih tijela Vijeća svojim angažmanom i
kvalitetnim raspravama doprinijeli uspješnosti rada Vijeća i njegovih radnih tijela u
promatranom razdoblju.
KLASA: 021-05/12-01/10
URBROJ: 2163/01-03-01-12-1
Pazin, 2. travnja 2012.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
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