U skladu s Programom rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2011. godinu, KLASA: 02105/10-01/90, URBROJ: 2163/01-03-02-10-3 od 21. prosinca 2010. godine, predsjednik Gradskog vijeća
Grada Pazina podnosi

IZVJEŠTAJ
O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA
za 2010. godinu
I. UVODNO

1. Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje: Vijeće) predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne
samouprave koje u okviru svoje nadležnosti donosi opće i pojedinačne akte, i obavlja 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, 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, i ostale poslove u okviru zakonskih i podzakonskih
propisa, Statuta i općih akata Grada.
2. Vijeće ima ukupno 13 članova koji su na izborima 2009. izabrani neposredno, tajnim
glasovanjem na mandat od četiri (4) godine. Vijeće djeluje i radi u sastavu:
- Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac i Stanko Mališa - Hrvatska demokratska zajednica (HDZ),
- Valter Milohanić, Tomislav Čubrić i Irina Kivela Ukotić - Nezavisna Gradska lista Valtera
Milohanića,
- Renato Kalac, prof. – Nezavisni vijećnik,
- Martin Čotar, Davor Sloković i Elvis Visintin - Istarski demokratski sabor (IDS),
- Bruno Rabar i Mirjana Ćus - Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP),
- Dragutin Bravar - Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati (HNS).
3. Na konstituirajućoj sjednici 17. lipnja 2009. godine za predsjednika Vijeća je izabran Renato
Kalac, prof., a za potpredsjednike Stjepan Gabrić i Dragutin Bravar.
Renato Kalca, prof. je na osobni zahtjev razriješen dužnosti predsjednika Vijeća (25.11.2010.),
a za predsjednika je izabran Stjepan Gabrić, dotadašnji potpredsjednik.
Na istoj je sjednici Stjepan Gabrić razriješen dužnosti potpredsjednika, a Renato Kalac, prof.,
izabra je za potpredsjednika Vijeća.
4. Kako su promjene u obnašanju dužnosti predsjednika Vijeća nastupile potkraj 2010. godine
ovaj Izvještaj o radu Vijeća podnose Renato Kalac koji je dužnost predsjednika obnašao od 1.01.2010. 25.11.2010. i Stjepan Gabrić, predsjednik Vijeća od 26.11.2010.-31.12.2010. godine.

II. OPSEG RADA GRADSKOG VIJEĆA
1. Vijeće je u promatranoj godini radilo u okviru zakonskih, statutarnih i 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 obavljanju svojih zadaća, Vijeće je u 2010. godini radilo na nedovršenim poslovima iz
prethodne godine i započelo aktivnosti na provedbi novih propisa i Programa rada Vijeća.
2. U 2010. godini je održano 10 sjednica Vijeća od čega 8 radnih (2 svečane sjednice - 2.06.
Dan Grada i 13.09. povodom 67-godišnjice Pazinskih odluka) na kojima se raspravljalo i odlučivalo o
143 dokumenta (odluka, pravilnika, izvještaja…). Navodimo značajnije akte o kojima je Vijeće
raspravljalo i odlučivalo, po područjima:

a) financije i gospodarstvo:
- Izmjene Proračuna i izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna za 2010. godinu
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2009. godinu
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu
- Nacrt, prijedlog i konačni prijedlog Proračuna za 2011. i Odluku o izvršenju Proračuna
- Informaciju o stanju gospodarstva u 2009. s osvrtom na prvih devet mjeseci 2010. godine.
Prihvaćeno je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2009. godinu kojeg je izradio
Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin.

b) prostorno planiranje:
- Odluku o izradi II. (drugih) izmjena i dopuna GUP-a grada Pazina.

c) komunalno opremanje i uređenje:
- Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
Grad Pazin u 2009. godini
- Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad
Pazin u 2009.
- I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
- I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
- Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
- Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Grada
- Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2009. godinu.

d) javne potrebe:
- Mreža škola na Pazinštini
- Izmjene i/li dopune (5) Programa javnih potreba u 2010. godini
- Programe javnih potreba u 2011. 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
- Izvješće o radu udruga na području Grada Pazina za 2009. godinu
- Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2009. godinu.

e) lokalnu samoupravu:
- Odluku o prijenosu poslova Poreznoj upravi
- Odluku 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
- Odluku o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina
- Odluku o naknadi troškova za rad člana Gradskog vijeća i člana radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Pazina
- Odluku o visini nagrade za rad predstavnika nacionalne manjine
- Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
- Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada
- Odluku o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa ruralnog područja Središnje Istre
- Odluku o komunalnoj naknadi
- Odluke (2) o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
- Odluku o raspisivanju javnog natječaja 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
- Odluku o raspisivanju javnog natječaja o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada
- Odluku o prihvaćanju prijenosa nekretnina u vlasništvo Grada Pazina bez naknade
- Odluku o dodjeli Grba Grada Pazina - Gradskoj knjižnici
- Odluku o dodjeli Plakete Grada Pazina - Katedri Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin
- Odluku o dodjeli Plakete Grada Pazina - Franku Valenti
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- Odluku o dodjeli Plakete Grada Pazina - Mariju Starčiću
- Odluku o ostavci na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina
- Odluku o ostavci na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina
- Izvještaj o radu Gradskog vijeća za lipanj-prosinac 2009. godine
- Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj - prosinac 2009. godine
- Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2010. godine
- Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2011. godinu
- Program rada gradske uprave Grada Pazina za 2011. godinu
- Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2010. godinu
- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Pazina
- Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za
razdoblje od 2011. do 2013. godine
- Odluku o imenovanju Tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije za područje Grada Pazina i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
područje Grada Pazina
- Zaključak (3) o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina
- Zaključak o kupnji nekretnina (3)
- Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog akata Dnevnog centra za rehabilitaciju VerudaPula: a) Statuta; b) Pravilnika o radu; c) Pravilnika o unutarnjem ustroju i d) Odluke o promjeni
naziva ustanove Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim
posebnim potrebama Pula.

f) Vijeće je donosilo akte o osnivanju tijela i o izboru i imenovanju:
- Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina
- Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu imovine
- Rješenje o izboru članova Odbora za kulturu
- Rješenje o imenovanju člana u Vijeće za komunalnu prevenciju
- Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za statut, poslovnik i upravu (2)
- Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za statut, poslovnik i upravu
- Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za prostorno uređenje, komunalne
djelatnosti i zaštitu okoliša
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja
Grada Pazina
- Rješenje o imenovanju tri člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin
- Rješenje o imenovanju dva člana u sastav Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta
- Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira
Nazora Pazin
- Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje: a) sudaca porotnika u Općinskom sudu u
Pazinu i b) sudaca porotnika u Županijskom sudu u Puli, te
- Izbor predsjednika i izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina.

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: Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju osnivačkih
prava i obveza nad Dječjim vrtićem „Olga Ban“; Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića;
Izvještaj o radu za pedagošku 2009./2010.; Izvještaj o financijskom poslovanju za 2009.; Godišnji plan i
program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2010./2011. godinu.
- Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin: Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Škole;
Financijski izvještaj za 2009.; Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za školsku
2009./2010. godinu; Godišnji plan i program rada za školsku 2010./2011. godinu.
- Pučko otvoreno učilište Pazin: Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2009. godinu;
Program rada za 2010. godinu; Financijski plan za 2010.
- Gradska knjižnica Pazin: Izvještaj o radu za 2009.; Program rada i Financijski plan za 2010.;
Program rada i Financijski plan za 2011. godinu.
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- Muzej Grada Pazin: Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2009.; Program rada i
Financijski plan za 2010. godinu.
- Gradsko društvo Crvenog križa Pazin: Izvješće o radu i Financijski izvještaj za 2009. godinu.
- Zajednica sportskih udruga Grada Pazina: Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijsko
izvješće za 2009. godinu.
- Javna vatrogasna postrojba Pazin: Izvješće o radu i prikaz intervencija na gašenju požara,
spašavanja ljudi i imovine u 2009. godini.
- „Usluga“ d.o.o.: Godišnje izvješće za poslovnu 2009. godinu; Izvještaj o troškovima rada i
održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada u 2009.; Izvod iz Plana poslovanja društva za
2010.; Izvještaj o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje na otvorenom u gradu Pazinu za 2009.
godinu.
- „Pazin“ d.o.o.,: Izvještaj o poslovanju društva za 2009. godinu.
- „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“: Izvješće o radu od 1995.-2009. godine.
- Policijska postaja Pazin: Informacija o stanju sigurnosti na području Grada u 2009. s
usporednim pokazateljima za 2008. godinu i za vrijeme od 01.01. do 31.08.2010. godine s usporednim
pokazateljima za isto razdoblje prethodne godine.

h) objava akata u Službenom glasilu
Opći akti koje je donijelo Vijeća, a za kojih je bila propisana obveza da se objave u službenom
glasilu (72) objavljeni su u „Službenim novinama Grada Pazina“ i na internet stranici Grada, a neki i na
oglasnim pločama mjesnih odbora.
2. Usporedbom izvršenih i obavljenih poslova u odnosu na prihvaćeni Program i plan rada
Vijeća za 2010. godinu dio planiranih zadaća nije se realizirao. Promatrajući Program rada Vijeća s
aspekta planirano/realizirano, a zatim izvršeno i/li započeto a neplanirano navodimo:

2.1. planirane i nerealizirane poslove:
1.
2.
3.
4.

Strategija razvoja Grada Pazina
Odluka o oglašavanju i plakatiranju
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Odluka o imenovanju ulica i promjeni naziva ulica, trgova, parkova i mostova u gradu Pazinu

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pravilnik o javnoj (ekološkoj) rasvjeti
Izmjena i dopuna DPU-a „Centar Istok“
Izmjena i dopuna DPU-a „Centar Sjever I.“
Izmjena i dopuna DPU-a „Pazinka II.“
Odluka o pokretanju izmjena i dopuna UPU-a Podberam
Odluka o pokretanju Izmjena i dopuna UPU naselja (prema zahtjevima građana)
Odluka o visini spomeničke rente (po objavi akta o registraciji povijesne cjeline i utvrđenim međama)
Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta za 2011. (Vijeće prihvatilo 24.02.2011.)
Plan zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Pazina.

1.
2.
3.
4.
5.

Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina
Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina
Program rada i Financijski plan Muzeja Grada Pazina za 2010. (iz Programa Vijeća za 2009.)
Program rada i Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2010. (iz Programa Vijeća za 2009.)
Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2010. (iz Programa Vijeća

6.
7.
8.
9.
10.

Odluku o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina
Odluku o naknadi troškova za rad člana Vijeća i člana radnih tijela Vijeća Grada Pazina
Odluku o visini nagrade za rad predstavnika nacionalne manjine
Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Odluku o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa ruralnog područja Središnje Istre

(donošenje odgođena zbog popisa stanovništva)

2.2. od neplaniranih i realiziranih poslova izdvajamo:

za 2009.)
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11. Odluku o prijenosu poslova Poreznoj upravi
12. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i obveza nad Dječjim
vrtićem „Olga Ban“ Pazin
13. Odluku o imenovanju Tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije za područje Grada Pazina i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
područje Grada Pazina
14. Odluku o prihvaćanju prijenosa nekretnina u vlasništvo Grada Pazina bez naknade
15. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Pazina
16. Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog: a) Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju VerudaPula; b) Pravilnika o radu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula; c) Pravilnika o
unutarnjem ustroju Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula i d) Odluke o promjeni naziva
ustanove Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim
potrebama Pula
17. Odluku o ostavci na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina
18. Odluku o ostavci na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina
19. Izvješće o radu i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanja ljudi i imovine JVP Pazin u
2009. godini
20. Izvještaj o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje na otvorenom u gradu Pazinu za 2009.
21. Izvještaj o održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2009. godinu
22. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2009. godinu
23. Imenovanje člana u Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Pazina
24. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za statut, poslovnik i upravu (2X),
25. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru članova Odbora za prostorno uređenje, komunalne
djelatnosti i zaštitu okoliša
26. Rješenje o imenovanju Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina
27. Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu imovine
28. Rješenje o izboru članova Odbora za kulturu
29. Rješenje o imenovanju tri člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin
30. Rješenje o imenovanju dva člana u sastav Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu
31. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole V. Nazora
32. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja
33. Zaključak Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina
34. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika u Općinskom sudu u
Pazinu i sudaca porotnika u Županijskom sudu u Puli
35. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin
36. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.
3. Vijeće je podržalo inicijativu Odbora za društvene djelatnosti da se 1) preispitaju uvjeti
sufinanciranja rada ustanova, tvrtki, programa i projekata od zajedničkog interesa za Grad Pazin i
Općine Cerovlje, Gračišće, Karojbe, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan (Muzej Grada Pazina,
Gradska knjižnica, Pučko otvoreno učilište, Osnovna glazbena škola, Dječji Vrtić, Vatrogasna djelatnost……, zatim izdavanje
Službenog glasila, uređenje, održanje i korištenja Odmarališta Špadići, Program „Dnevni boravak i pomoć u kući“,
Savjetovalište za brak i obitelj, sanacija odlagališta Jelenčići……..), 2) u skladu s analizom stanja pripreme novi

sporazumi i/li ugovori o sufinanciranju ustanova i programa kako bi se osigurao normalan i kvalitetan
rad ustanova odnosno provođenje programa, 3) kod ugovaranja novih uvjeta vodi briga o visini
sredstava odnosno udjelu financiranja s obvezom na redovitost uplata ugovorenih iznosa (sada se izdvajaju
minimalna sredstva i ne uplaćuju se). Gradonačelnik je sa zaključcima Vijeća izvijestio Općine i zatražio
poštivanje dogovorenih obveza.
4. Vijeće je vratilo na doradu Program rada i Financijski plan Muzeja Grada za 2010.
(23.02.2010.).

5. U izvještajnoj godini vijećnici su tražili odgovore na 63 pitanja. Iako su Gradonačelnik i/li
pročelnici odgovore davali u pravilu na istoj sjednici Vijeća, do pisanja ovog Izvještaja Upravni odjel
za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo nije odgovoreno na tri (3) pitanja, citiram:
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„1. Kada je u planu projektiranje, a kada izgradnja pristupne ulice za naselje Štefanije Ravnić
u Pazinu? (Martin Čotar-25.11.),
2. Kada se misle riješiti sitni zahvati na području grada Pazina, sukladno zahtjevu MO Pazin,
mahom stara 3 do 4 godine: rubnjaci za kolica u centru grada, ograda uz dječje ljuljačke na Starom
trgu, dječje ljuljačke na Vranici (Martin Čotar-25.11.),
3. Ležeći policajci u Muntriljskoj ulici? Molim ili ih popraviti ili (bolje) zamijeniti
„vibrirajućim“ da služe svrsi i ne nagrđuju grad (Stanko Mališa-25.11.).“
6. Od 17. lipnja 2009. kada je konstituirano Vijeće zaključno do 31. prosinca 2010. održano je
sveukupno 22 sjednice Vijeća, od čega 10 u izvještajnoj godini.
Odaziv i prisustvovanje na sjednicama Vijeća bio je dobar.
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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
9
5
10
7
10
10
9
10
9
10
10

opravdano
1
1
1
1
1
-

neopravdano
1
4
3
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 radna tijela su redovito izvještavala Vijeće.
Stalna radna tijela Vijeća su Odbor za statut, poslovnik i upravu, Odbor za gospodarstvo,
financije i razvoj, Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Odbor za
međugradsku i međuopćinsku suradnju, Odbor za društvene djelatnosti, Komisija za izbor i imenovanja,
Komisija za priznanja i nagrade, Komisija za promet, Komisija za predstavke i pritužbe, Mandatnoverifikaciona komisija, a od veljače 2010. godine i Odbor za kulturu.
2. Ukupno je održano 38 sjednica odbora i komisija na kojima se raspravljalo o 135 različitih
dokumenata (točaka dnevnoga reda). Daje se pregled po radnim tijelima:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
SVEUKUPNO:
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održano
sjednica
6
7
6
6
5
6
2
38

točke
dnevnog reda
18
31
14
30
23
15
4
135

2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je šest (6) sjednica sa 18 točaka dnevnog
reda. Odbor je utvrdio i prema Vijeću uputio na razmatranje i donošenje 15 općih akata. Vijeću je na
tekst šest (6) odluka proslijeđeno 12 prijedloga za njihovu izmjenu i/li dopunu. Prihvaćeno je 11
prijedloga, jedan prijedlog nije prihvaćen, a jedan djelomično. Primjedbe su dostavljene na:
1. Odluku o prijenosu poslova Poreznoj upravi - dva (2) prijedloga
2. Odluku o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina jedan (1) prijedlog
3. Odluku o naknadi troškova za rad člana Gradskog vijeća i člana radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Pazina - dva (2) prijedloga
4. Odluku o komunalnoj naknadi - dva (2) prijedloga
5. Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika - tri (3) prijedloga,
jedan prihvaćen u cjelosti, jedan djelomično, a jedan nije prihvaćen
6. Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne
Škole Vladimira Nazora Pazin - dva (2) prijedloga.
Vijeće nije prihvatilo prijedloge Odbora da se u aktu o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika mjesta brišu radna mjesta „viši savjetnik specijalist“ i „voditelj ustrojbene
jedinice“.
Iz svog djelokruga Odbor je donio Zaključak o raspoređivanju sredstava političkim strankama i
nezavisnim članovima zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina za 2010. godinu i utvrdio
pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pazina.
Potrebno je napomenuti da je tijekom godine došlo do promjene u sastavu Odbora. Na osobni
zahtjev razriješeni su 1. Ivan Bubić (zbog prelaska na novu dužnost sa sjedištem u Zagrebu) 2. Elvis
Visintin (zbog novih obveza), a umjesto njih je u Obor su imenovani Marina Mališa Jedrejčić i AnaMarija Mihelić.
2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je sedam (7) sjednica na kojima se
raspravljalo o 31 materijalu, od nacrta do prijedloga i konačnog teksta financijskih dokumenata,
programa javnih potreba, izvještaja tvrtki u su(vlasništvu) Grada i drugo.
Odbor je prema Vijeću dostavio prijedloge izmjene ili dopune na četiri (4) akta:
1. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Grada
Pazina – dva (2) prijedloga
2. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina – jedan prijedlog
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu – 2 prijedloga
4. (prvo) I. čitanje Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu – 2 prijedloga.
Vijeće je prihvatilo pet (5) od ukupno sedam (7) prijedloga za izmjene ili dopune dokumenta
dok dva (2) prijedloga na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na
području Grada Pazina nisu prihvaćena (ponavljanje postupka prikupljanja ponuda (pozivni natječaj) u skladu s
člankom 10. stavkom 2. Odluke o komunalnim djelatnostima i da se uz kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja osim najniže
cijene traže i drugi krietriji npr., bonitet, ugled, dosadašnji rad i kvaliteta obavljenog posla i sl.)

U izvršavanju svojih obveza, a posebno u raspravi uz financijske dokumente Odbor je tražio
povećanu aktivnost i angažman Grada u pružanju pomoći cjelokupnom pazinskom gospodarstvu i da
gradska uprava poduzme sve zakonom dozvoljene mjere u cilju ostvarenja većih proračunskih prihoda.

2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je
šest (6) sjednica sa 14 točaka dnevnog reda.
Odbor je u prethodnom postupku prema Vijeću proslijedio 15 prijedloga od kojih je Vijeće
prihvatilo njih 13, jednog djelomično, a jedan prijedlog nije prihvaćen.
Daju se podaci o prihvaćenim i odbijenim prijedlozima, pojedinačno po aktima, na:
1. Odluku 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 – dva (2) prijedloga od kojih je jedan prihvaćen, a jedan djelomično.
2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
Grad Pazin u 2009. godini – dva (2) prijedloga od toga jedna obaveza prema Upravnom odjelu za
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo koju je isti odradio i materijal dostavio vijećnicima
na sjednici 27.04. i jedna preporuka koju je Vijeće prihvatilo.
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3. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad
Pazin u 2009. godini – jedan prijedlog konstatacija, prihvaćena.
4. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2009. godinu – dva (2)
prijedloga odnosno preporuka i inicijativa.
5. Odluku o izradi II. (drugih) izmjena i dopuna GUP-a grada Pazina – jedan prijedlog.
6. Odluku o komunalnoj naknadi – dva (2) prijedloga, jedan nije prihvaćen.
7. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu u dijelu koji se odnosi na komunalne
djelatnosti – dva (2) prijedloga i jedna preporuka.
8. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u
2010. godini – prihvaćena konstatacija.
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2011. godini
– jedan prijedlog.
Odbor je po pojedinim materijalima, nadležnim tijelima dao prijedloge i sugestije, npr.:
- da se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. realizira prema
prioritetima, tako da se najprije grade planirani a neizvršeni objekti iz 2009. i 2010. godine, a tek potom
objekti planirani za 2011. godinu.
- najmanje dva puta godišnje provoditi promotivnu akciju radi razvijanja svijesti i edukacije
stanovništva o potrebi selektivnog sakupljanja otpada i da se u Operativno stručno povjerenstvo
imenuje član Odbora za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša.
- da se poduzimaju odgovarajuće mjere za racionalizaciju i uštedu potrošnje električne energije
– rasvjete na gradskom stadionu, boćalištu u Pazinu, igralištu na Starom Pazinu, igralištima po mjesnim
odborima i sl.
Tijekom mandata Elvis Visintin razriješen je dužnosti zamjenika predsjednika Odbora (na osobni
zahtjev-zbog novih obveza), a umjesto njega imenovana je Mirjana Galant.

2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je šest (6) sjednica na kojima se raspravilo 30
materijala, od kojih izdvajamo: Programe javnih potreba u područjima predškolskog odgoja i
naobrazbe; školstva i obrazovanja; kulture; socijalno-zdravstvenih potreba; sporta i rekreacije, Izvještaj
o radu udruga, Izvještaj o radu Savjeta mladih, izvještaje o radu i financijske izvještaje i godišnje
planove i programe javnih ustanova u vlasništvu Grada, Mreža škola i drugo.
Odbor je utvrdio i predložio, a Vijeće prihvatilo 20 prijedloga na opće akte:
1. Program rada Muzeja Grada Pazina za 2010. godinu (odgođeno donošenje Programa, a u
ponovljenom postupku Vijeće nije prihvatilo Program).
2. Financijski plan Muzeja Grada Pazina za 2010. godinu (odgođeno donošenje Plana, a u
ponovljenom postupku Vijeće nije prihvatilo Plan).
3. Izvještaj o radu Gradske knjižnice Pazin za 2009. godinu – jedan prijedlog.
4. Financijsko izvješće Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2009. godinu – tri (3)
prijedloga.
5. Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2009. godini – jedan prijedlog.
6. Prijedlog mreže škola na Pazinštini – dva (2) prijedloga.
U okviru svojih ovlasti Odbor je zatražio a Zajednica sportskih udruga dostavila članovima
Odbora pojašnjenje o povećanju iznosa za Održavanje sportskih objekata sa 130.000,00 na
340.000,00 kuna i za što će se utrošiti novo planirani iznos od 315.000,00 kuna u 2011. godini.
Razmatrajući financijske planove Muzeja Grada Pazina, Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog
učilišta, …… Odbor je predložio da se preispitaju uvjeti i način sufinanciranja rada javnih ustanova i
da se pristupi donošenju novih sporazuma o sufinanciranju rada ustanova od Općina.
Predloženo je pročelniku Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti da
javne ustanove svoja Izvješća o radu i financijska izvješća za prethodnu godinu dostave prema
Programu rada Vijeća, a Plan rada i financijski plan najkasnije do kraja rujna tekuće za iduću godinu.
Odbor je načelno prihvatio Prijedlog mreže škola na Pazinštini i to u dijelu spajanja Područne
škole Tinjan i Područne škole Sveti Petar u Šumi u jednu ustanovu i spajanju Područne škole Karojba i
Područne škole Motovun u jednu ustanovu. U odnosu na druga rješenja predloženo je: 1) da se
preispita mogućnost osnivanja Osnovne škole Lupoglav na način da se nova ustanova formira od
sadašnje Područne škole Lupoglav, Područne škole Lanišće i Područne škole Roč i 2) da Osnovna škola
Vladimira Nazora u Pazinu nastavi djelovati kao jedinstvena ustanova sastavljena od Matične škole
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Pazin i Područnih škola Trviž, Kašćerga, Gračišće, Cerovlje i Gologorica, a da se preustroj u skladu sa
važećim državnim pedagoškim standardom i potrebama u odgoju i obrazovanju izvrši kada se za to
steknu uvjeti.

2.5. Odbor za kulturu – prvi saziv Odbora je imenovan na sjednici Vijeća u veljači 2010.
godine. Održao je pet (5) sjednica sa 23 točke dnevnog reda.
Daje se pregled akata na koje je Odbor dao prijedloge (16) za izmjenu i/li dopunu (Vijeće nije
prihvatilo 4 prijedloga) i to:
1. Program rada Muzeja Grada Pazina za 2010. godinu – četiri (4) prijedloga
2. Izvješće o radu udruga na području Grada Pazina za 2009. godinu – dva (2) prijedloga
3. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu u dijelu koji se odnosi na kulturu – dva (2)
prijedloga
4. Program rada Muzeja Grada Pazina za 2011. godinu – dva (2) prijedloga (u skladu sa
zaključkom Odbora ravnatelj Muzeja je izradio dopunu Programa koja je prezentirana Vijeću u sklopu
zaključka Odbora),
5. Program javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2011. godini – od šest (6) prijedloga
prihvaćena su dva (2).
U okviru svojih ovlaštenja Odbor je prema Vijeću, izvršnoj vlasti ili tijelu gradske uprave
predlagao izvršenje određenih radnji, davao inicijative ili tražio pojašnjenja od kojih izdvajamo: 1. da
se na sjednice Glavnog tima i drugih timova zaduženih za izradu Strategije kulturnog razvitka Grada
Pazina pozivaju članovi Odbora za kulturu; da se podnese kratko programsko obrazloženje o ciljevima i
konkretnim dobrobitima koje će proizaći iz kulturne strategije; 2. da se za potrebe korisnika Kuće za
pisce nabavi računalo i osigura priključak na internet mrežu; 3. da Program javnih potreba u kulturi
obuhvaća isključivo programe i sadržaje koji spadaju u područje kulture; 4. da se riješi prostor I. etaže
Kaštela, kojeg sada koristi Državni arhiv kao depo, a koji prema muzeološkoj koncepciji ima namjenu
izložbenog prostora za stalni postav i povremene tematske izložbe Muzeja Grada Pazina i da su
pripremni radovi za stalan postav prioritet; 5. da se izvještaji o radu udruga dostavljaju Odboru što
ranije; 6. da se Izvještaj o radu udruga u kulturi izradi kao posebna izvještajna cjelina; 7. da se Odboru
dostave Programi javnih potreba u kulturi radi definiranja programa, akcija i manifestacija koje ne
pripadaju području kulture; 8. da se članovima Odbora daju informacije o aktualnostima u kulturi.
Prijedlozi i sugestije su prihvaćeni (osim točke 6.), neki su realizirani (točka 1., 2., 3., 7. i 8.),
neki u postupku (točka 4. i 5.).
2.6. Komisija za priznanja i nagrade održala je dvije (2) sjednice (4 točke dnevnoga reda).
Komisija je na osnovi pristiglih prijedloga ovlaštenih predlagatelja uputila Vijeću prijedlog Odluke da
se Grb Grada Pazina - dodijeli Gradskoj knjižnici Pazin, a Plaketa Grada Pazina - Franku Valenti,
Mariu Starčiću i Katedri čakavskog sabora. Vijeće je prihvatilo prijedloge. Priznanja su uručena na
svečanoj sjednici Vijeća 2. lipnja.
2.7. Komisija za izbor i imenovanja sastala se šest (6) 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 15 prijedloga za
izbor/imenovanje. Vijeće je prihvatilo sve prijedloge Komisije.
2.8. Tijekom izvještajnog razdoblja nisu se sastale Komisija za predstavke i pritužbe, Komisija
za promet, Odbor za međugradsku i međuopćinsku suradnju i Mandatno-verifikaciona komisija.
IV. RAD MEĐUSTRANAČKOG KOLEGIJA

Održana je jedna sjednica Međustranačkog kolegija (ožujak) na kojoj se raspravljalo o
Prijedlogu Mreža škola na Pazinštini i o materijalima za sjednicu Vijeća zakazanu za 25. ožujka
2010.
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V. VIJEĆE I PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE
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 prisustvovao je svim sjednicama Vijeća, a prema potrebi sudjelovao u raspravi.

VI. VIJEĆE I GRADSKI SAVJET MLADIH
Nakon što je Vijeće pokrenulo postupak izbora za članove Gradskog savjeta mladih, a zatim 15.
prosinca 2009. izvršilo njihov izbor, dana 18. siječnja 2010. godine na poziv predsjednika Vijeća
održana je konstituirajuća sjednica Savjeta. Članovi/ice Savjeta: 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“,
izabrali su Igora Jekića za predsjednika a Nikolu Mijandrušića za zamjenika predsjednika Savjeta za
naredno dvogodišnje razdoblje.
Vijeće je raspravilo i prihvatilo Izvještaj o radu Savjet mladih Grada Pazina za 2009. godinu i
konstatiralo da u toj godini nije zabilježena značajnija suradnja između Savjeta mladih i Vijeća.
Predsjednik Savjeta mladih nije prisustvovao sjednicama Vijeća, a nije se odazivao ni na sjednice
drugih tijela kada se na tim tijelima raspravljalo o problemima i o pitanjima od interesa za mlade iako je
na sjednice redovito pozivan. Članovi Savjeta se nisu odazvali edukaciju u okviru projekta udruge
GONG „Mislim globalno djelujem lokalno“ koji je proveden u Pazinu tijekom studenog 2009. godine;
na sastanke Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanja djece i mladih na kojima se je
raspravljalo o programima za mlade koji se odvijaju u Pazinu, te na druge aktivnosti.
Planirana sredstva (14.000,00 kuna) za rad Savjeta mladih u 2009. godini nisu utrošena.
Očekujemo da je rad Savjeta u 2010. godini bio kvalitetniji i sadržajniji o ćemo će Vijeće imati
priliku raspravljati uz izvještaj o radu Savjeta za 2010. godinu.

VII. GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA
1. Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina aktivno je sudjelovao u radu Vijeća, a
uglavnom i njegovi zamjenici.
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, Međustranačkog kolegija i
sjednicama radnih tijela Vijeća.
3. Ured Grada (Stručna služba Gradskog vijeća) je pored ostalih zadaća i obveza za potrebe
Vijeća u okviru zadanog i prihvaćenog Programa rada izvršavala programske zadaće, a dogovorno s
predsjednikom Vijeća pripremala sjednice Vijeća, radnih tijela Vijeća i Međustranačkog kolegija. U
realizaciji i pripremi općih i drugih akata za Vijeće, te drugim poslovima za predsjednika i za Vijeće
Ured Grada (dalje: Ured) 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 da je u radu Ureda bilo 843 predmetu od čega 214 iz
organizacione jedinice Vijeća, da su pripremljeni opći akti i drugi materijali za Vijeće, Gradonačelnika i
njihovih radnih tijela.
U radu Vijeća u 2010. godini zaprimljeno je, rješavano i riješeno predmeta kako slijedi:
Organizaciona
jedinica
Vijeće

zaprimljeno
1
215

2010.
riješeno neriješeno
2
3
208
7

iz ranijih godina
u radu riješeno neriješeno
4
5
6
26
23
3

u radu
7(1+4)
241

sveukupno u 2010
riješeno neriješeno
8(2+5)
9(3+6)
231
10

Od sveukupno 241 predmeta koliko ih je bilo u radu Vijeća riješen je 231 predmet ili 96%.
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Daje se pojašnjenja za 10 ili 4% predmeta koja nisu neriješena u 2010. godini (7 iz 2010., 2 iz
koji su prenijeti u rad za 2011. godinu.
2010. godine 7 predmeta:
1.) Kada se misle riješiti sitni zahvati na području grada Pazina, sukladno zahtjevu MO Pazin,
mahom stara 3 do 4 godine: rubnjaci za kolica u centru grada, ograda uz dječje ljuljačke na Starom trgu,
dječje ljuljačke na Vranici. Kada je u planu projektiranje, a kada izgradnja pristupne ulice za naselje
Štefanije Ravnić u Pazinu? (Vijeće 25.11.-Martin Čotar)
2.) Ležeći policajci u Muntriljskoj ulici? Molim ili ih popraviti ili (bolje) zamijeniti
„vibrirajućim“ da služe svrsi i ne nagrđuju grad (Vijeće 25.11. –Stanko Mališa)
3.) pitanje vijećnika „Zašto se nije pristupilo uspostavi sakupljanja, prijevoza, i odlaganja
građevinskog otpada koji sadrži azbest?
4.) Zahtjev Maura Tomišića - Komisija za promet
5.) Zaključak o prodaju nekretnina
6.) Odluka o prodaju poljoprivrednog zemljišta
7.) Mreža škola.
2009. godine 2 predmeta:
1.) Pitanje vijećnika, Stanko Mališa „Prometna signalizacija u Pazinu
2.) Odluka o prijenosu prava vlasništva na zemljištu za potrebe izgradnje Autoceste A8.
2008. godine 1 predmet:
1) Zaključci Komisije za imenovanja naselja, ulica i trgova – vodić kroz ulice i drugo.
2009. i 1 iz 2008.) i

Potrebno je navesti da je do pisanja ovog Izvještaja riješeno pet (5) predmeta iz 2010. godine
(toče 3-7.).
4. Opći akti Vijeća i radnih tijela za koje je utvrđena obveza njihove objave u javnog glasilu,
objavljeni su u Službenim novinama Grada Pazina. Za potrebe tijela Grad Pazin u 2010. godini
objavljeno je 145 akata (Vijeće-72, Gradonačelnik 51, upravi odjeli, ustanove i druga tijela Grada
Pazina 22).

VIII. 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 bitnih
pitanja od interesa za Grad npr. sudjelovanje u rješavanju vlasništva na zemljištu autobusnog kolodvora
u Pazinu i drugo.

IX. FINANCIRANJE RADA VIJEĆA
Planirana proračunska sredstva u 2010. godini bila dostatna za pokriće svih troškova koja su
vijećnici i članovi radnih tijela imali u obnašanju svojih zadaća.
X. JAVNOST RADA

Sjednice Vijeća i radnih tijela Vijeća održavane su kao javne. Sjednicama Vijeća su uz
Gradonačelnika, njegove zamjenike i čelnike tijela gradske uprave ponekad bili nazočni i
predstavnici političkih stranaka i udruga.
Rad Vijeća redovito je pratio novinar "Glasa Istre", a uglavnom i novinar La voce del popolo
i novinar Radio Pule.
Suradnja s predstavnicima javnog informiranja bila je dobra, a prenijete informacije o radu
Vijeća pravovremene i uglavnom korektne.
O radu Vijeća i o odlukama koje 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.
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XI. ZAKLJUČCI
S obzirom na mandat obnašanja dužnosti predsjednika (vidi Glava I. točka 4. ovoga Izvještaja)
ocjenu rada Vijeća za izvještajno razdoblje daju oba predsjednika i zaključuju, da je:
1. Unatoč činjenici da je tijekom 2010. godine došlo do određenih manjih pomaka u realizaciji
Programa rada Gradsko vijeće i njegova radna tijela u izvještajnom su razdoblju uspješno obavljali
svoje zadaće propisane općim propisima i aktima Grada Pazina. Broj održanih sjednica Vijeća, njegovih
radnih tijela i Međustranačkog kolegija, ali i svekoliki angažman uspješnosti rada Vijeća i njegovih
radnih tijela jasno govore u prilog tvrdnji kako su ova tijela u potpunosti opravdala svoju zadaću.
2. Cjelokupan rad Gradskog vijeća i njegovih tijela u izvještajnom je razdoblju protekao je u
atmosferi velike političke tolerancije i demokratičnosti, a zahvaljujući upravo vijećnicima i članovima
radnih tijela kojima je interes Grada Pazina i boljitak njegovih građana apsolutni prioritet, a što je bilo
uočljivo na svakoj sjednici pa i u svakoj diskusiji.
3. Kvaliteti ukupnog rada doprinijela je i dobra, naročito profesionalna suradnja Gradskog
vijeća sa Gradonačelnikom, njegovim zamjenicima te Gradskim upravnim odjelima u cjelini. Posebno
ističemo krajnje profesionalan i odgovoran odnos Ureda Grada prema radu Gradskog vijeća i njegovih
tijela čime su stvoreni naročito povoljni uvjeti za rad ovog predstavničkog tijela.
KLASA: 021-05/11-01/28
URBROJ: 2163/01-03-01-11-1
Pazin, 9. svibnja 2011.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.
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