Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09.),
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donosi
PROGRAM RADA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA ZA 2013. GODINU
I. PLAN RADA
Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) će u 2013. godini raditi u skladu sa
Statutom Grada Pazina i ovim Programom rada.
Očekuje se da će Gradsko vijeće u 2013. godini održati do 11 sjednica od čega dvije u
sadašnjem sazivu Gradskog vijeća kojem mandat ističe danom objave odluke Vlade RH o raspisivanju
izbora za članove predstavničkih tijela (očekuje se početkom travnja 2013.).
Planira se obilježavanje 1030. godišnjice prvog spominjanja imena Pazina i 70-te obljetnice
rujanskih dana.
Na sjednicama Gradskog vijeća će se raspravljati i odlučivati o prijedlozima općih akata
podnesenih putem izvršnog tijela- Gradonačelnika, zatim vijećnika ili drugih ovlaštenih predlagača, te
o izborima i imenovanjima članova radnih tijela i drugih tijela prema posebnim propisima.
Može se očekivati, s obzirom na promjene u zakonskoj regulativi da novi saziv Gradskog
vijeća donese novi ili izmjeni ovaj Program rada.
Gradsko vijeće će u 2013. godini raspraviti i donositi opće i druge akte, u planiranim
rokovima, polugodišnje, i to:
1.) PRVO POLUGODIŠTE (siječanj-lipanj) 2013. godine
Razmatranje, utvrđivanje prijedloga i prihvaćanje / donošenje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina,
Nosilac: Ured Grada.
Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina,
Nosilac: Ured Grada.
Odluke o održavanju nerazvrstanih cesta,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Odluke o zakupu poslovnog prostora,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Općih akata o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Odluke o dodjeli nagrada Grada Pazina zaslužnim pojedincima i ustanovama,
Nosilac: Komisija i Ured Grada.
Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin,
Nosilac: Dječji vrtić.
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu,
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.
godinu,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Izvještaja o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2012. godinu,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Izvještaja o provođenju Plana gospodarenja otpadom,
Nosilac: Operativno stručno Povjerenstvo za provođenje Plana.
Izvještaja o radu Gradonačelnika za srpanj-prosinac 2012. godinu,
Nosilac: Gradonačelnik, Ured Grada i tijela gradske uprave.
Izvještaja o radu Gradskog vijeća u 2012. godini s osvrtom na rad Vijeća u 2013. godini,
Nosilac: predsjednik Vijeća i Ured Grada.

1

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Odluke o donošenju izmjena i dopuna PUP-a „Dršćevka 2“,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Odluke o donošenju izmjena i dopuna DPU „Centar II“,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2012. godinu,
Nosilac: Dječji vrtić.
Financijskog izvještaja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2012. godinu,
Nosilac: Osnovna škola.
Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2012. godinu,
Nosilac: Pučko otvoreno učilište.
Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja Gradske knjižnice Pazin za 2012. godinu,
Nosilac: Gradska knjižnica Pazin.
Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja Muzeja Grada Pazina za 2012. godinu,
Nosilac: Muzej Grada Pazina.
Izvještaja o radu i poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Pazin u 2012. godini,
Nosilac: Gradsko društvo CK Pazin.
Izvještaja o radu udruga Grada Pazina s financijskim izvještajima za 2012. godinu,
Nosilac: Udruge i Klubovi s nadležnim Upravnim odjelom.
Izvještaja o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2012. godinu,
Nosilac: Savjet mladih.
Izvještaja o radu, i o prihodima i rashodima Zajednice sportskih udruga u 2012. godini,
Nosilac: Zajednica sportskih udruga Grada Pazina.
Izvještaja o radu «Usluga» d.o.o. za 2012. godinu,
Nosilac: «Usluga» d.o.o.
Izvještaja o radu pročistača,
Nosilac: «Usluga» d.o.o.
Izvještaja o radu tvrtke Pazin d.o.o. za 2012. godinu,
Nosilac: Pazin d.o.o.
Plana poslovanja «Usluga» d.o.o. za 2013. godinu,
Nosilac: «Usluga» d.o.o.
Izvještaja o radu i financijskog izvještaja Javne vatrogasne postrojbe Pazin za 2012. godinu i
stanje zaštite od požara.
Nosilac: Javna vatrogasna postrojba Pazin.
Izvještaja o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma za 2012. godinu,
Nosilac: Fond.
Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pazina u 2012. godini, te praćenje stanja
sigurnosti u 2013. godini,
Nosilac: Policijska postaja Pazin i Ured Grada.
Plana zaštite i spašavanja Grada Pazina,
Nosilac: Stručni tim i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
Plana civilne zaštite Grada Pazina,
Nosilac: Stručni tim i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
Izvještaja o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina u 2012. godini,
Nosilac: Stručni tim i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
2) DRUGO POLUGODIŠTE (srpanj-prosinac) 2013. godine
Razmatranje, utvrđivanje prijedloga i prihvaćanje / donošenje

35.
36.
37.
38.

Strategije razvoja Grada Pazina,
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
Odluke o socijalnoj skrbi,
Nosilac: Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.
Odluke o imenovanju ulica i promjeni naziva ulica, trgova, parkova i mostova u gradu Pazinu,
Nosilac: Ured Grada.
Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina,
Nosilac: Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.
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39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Izvještaja o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine,
Nosilac: Gradonačelnik, Ured Grada i tijela gradske uprave.
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu,
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu, sa izmjenama i dopunama
- programa javnih potreba
- Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- Plana gradnje komunalnih vodnih građevina,
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i nadležni upravni odjeli.
Informacije o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2012. godini,
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i financije.
Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu,
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i upravni odjeli.
Odluke o izvršenju Proračuna za 2014. godinu,
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i upravni odjeli.
Programa javnih potreba za 2014. godinu u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe,
školstva i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstva, sporta i rekreacije,
Nosilac: Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti s korisnicima.
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u Gradu Pazinu za 2014. godinu,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Odluke o donošenju izmjena i dopuna DPU-a „Centar Sjever I“,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Odluke o izradi UPU naselja (prema zahtjevima građana),
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Odluke o promjeni namjene javnog dobra,
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Programa rada Gradskog vijeća za 2014. godinu,
Nosilac: Predsjednik Vijeća i Ured Grada.
Izvještaja o radu Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za pedagošku 2012./13. godinu,
Nosilac: Dječji vrtić.
Godišnjeg Plana i programa Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za pedagošku 2013/14. godinu,
Nosilac: Dječji vrtić.
Izvještaja o radu Osnovne škole Vladimira Nazora za školsku 2012./13. godinu,
Nosilac: Osnovna škola.
Godišnjeg Programa i plana rada Osnovne škole V. Nazora za školsku 2013/14. godinu,
Nosilac: Osnovna škola.
Programa rada i Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta za 2014. godinu,
Nosilac: Pučko otvoreno učilište.
Programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2014. godinu,
Nosilac: Gradska knjižnica.
Programa rada i Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu,
Nosilac: Muzej Grada Pazina.
Procjene ugroženosti od požara,
Nosilac: Stručni tim i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
Plana zaštite od požara,
Nosilac: Stručni tim i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.
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II. OSTALI POSLOVI
Osim navedenih poslova u točki I. ovoga Programa kojima se neposredno ostvaruju potrebe
građana od komunalnog opremanja, prostornog planiranja, predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva i
obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, kulture, sporta i rekreacije, zaštite okoliša i drugo, Gradsko
vijeće će, u okviru svoga samoupravnog djelokruga obavljati i poticati rješavanje drugih poslova koji
su u neposrednoj vezi s gospodarskim, socijalnim i kulturnim razvitkom Grada Pazina.
Gradsko vijeće će, uz pomoć Gradonačelnika, gradskih upravnih tijela, Zastupnika, nadležnih
ministarstava, Župana, vijećnika Skupštine Istarske županije i drugih ovlaštenih tijela osiguravati
uvjete u iznalaženju dodatnih izvanproračunskih sredstava, za dovršetak započetih, a nedovršenih
projekata, te za realizaciju novih projekata.
Gradsko vijeće će razmatrati i donositi rješenja o verifikaciji mandata članova novog saziva
Gradskog vijeća, o prestanku i o mirovanju mandata; o izboru predsjednika i potpredsjednika
Gradskog vijeća; izboru, imenovanju ili razrješenju članova stalnih ili povremenih radnih tijela, te
druga pitanja koja u vrijeme izrade ovog Programa nisu bila poznata ili su izostavljena, ili će se
naknadno utvrditi po zaključcima Gradskog vijeća ili će proizaći kao obveza prema posebnim
zakonima, kojima se uređuju pojedina upravna područja iz nadležnosti Gradskog vijeća.
III. RADNA TIJELA VIJEĆA
O pitanjima opisanim u ovom Programu raspravljati će stalna ili povremena radna tijela
Gradskog vijeća radi davanja mišljenja prije rasprave i donošenja akata od strane Gradskog vijeća.
Planira se održati do 30 sjednica radnih tijela.
IV. VIJEĆE I PREDSTAVNIK NACIONALNE MANJINE
Tijekom programske godine, Predsjednik Gradskog vijeća će postupajući sukladno
odredbama Ustavnog zakonom o pravima nacionalnih manjina, Statuta Grada Pazina i Poslovnika
Gradskog vijeća voditi brigu o pravima predstavnika talijanske nacionalne manjine tako što će od
predstavnika tražiti mišljenja o općim aktima kojima se uređuju prava i slobode talijanske nacionalne
manjine u Gradu Pazinu. Osim toga, predstavnika će se obavještavati o svakom pitanju o kojem će
raspravljati Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća a tiču se položaja talijanske nacionalne
manjine kada predlagač akta nije predstavnik. Radi zaštite i ostvarivanje prava i interesa talijanske
nacionalne manjine na području Grada Pazina predstavniku će se dostavljati pozivi i materijali za
sjednice Gradskog vijeća, a za radna tijela prema potrebi, zavisno o temama od interesa za tu manjinu.
V. VIJEĆE I SAVJET MLADIH GRADA PAZINA
Gradsko vijeće će na prijedlog i/li inicijativu nadležnog gradskog upravnog odjela ili Savjeta
mladih raspravljati o problemima i o pitanjima od značaja za unapređivanje i poboljšanje položaja
mladih, te razmatrati godišnji izvještaj o radu Savjeta mladih, kao i druga pitanja od zajedničkog
interesa. Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća dostavljati će se predsjedniku Savjeta mladih.
VI. MEĐUSTRANAČKI KOLEGIJ
Sjednice Međustranačkog kolegija sazivat će se prema potrebi i/li na inicijativu političke
stranke i/li nezavisne liste koja participira vlast u Gradskom vijeću. Na sjednicama će se raspravljati,
informirati ili zauzimati stajališta o bitnim pitanjima iz rada Gradskog vijeća i od interesa za Grad
Pazin.
VII. ODNOS VIJEĆA, GRADONAČELNIKA I TIJELA GRADSKE UPRAVE
1. Gradonačelnik Grada Pazina i njegovi zamjenici će sudjelovati u radu Gradskog vijeća.
2. Tijela gradske uprave će putem Gradonačelnika predlagati opće i druge akte o kojima će
Gradsko vijeće raspravljati i odlučivati.
Ured Grada će za Gradsko vijeće i za radna tijela Gradskog vijeća obavljati pravne, stručne,
administrativne, te tehničke i druge poslove, a posebno poslove u vezi sazivanja, održavanja i praćenja
rada sjednica, vođenja zapisnika, izrade zaključaka sa tih sjednica, pravovremene dostave materijala
članovima tijela, objave općih akata u službenom glasilu, objave poziva s materijalima za sjednice
Gradskog vijeća na internet stranici Grada i/li dostava istih nadležnim tijelima i druge poslove.
Ured Grada će u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća i u suradnji s predsjednikom
Gradskog vijeća brinuti da se planirani Program rada izvršava u rokovima. Osim toga, od tijela
gradske uprave zahtijevati će pravovremenu dostavu materijala, te odgovore na pitanja vijećnika.
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Ured Grada će vijećnicima, u obnašanju njihove dužnosti, pružati pravnu i stručnu pomoć, te
osiguravati obavijesti i informacije o temama koje će biti na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća
ili njihovih radnih tijela.
Ured Grada i službenica zadužena za rad Gradskog vijeća pratit će rad Gradskog vijeća,
njegovih radnih tijela i rad Međustranačkog kolegija, dok će pročelnici gradskih upravnih odjela
prisustvovali sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela zavisno o temama koje su na dnevnom redu
tih tijela.
3. Opći akti Gradskog vijeća i radnih tijela objavljivat će se u javnom glasilu, Službenim
novinama Grada Pazina i na internet stranici Grada, a prema potrebi i na oglasnim pločama ili drugim
informativnim punktovima mjesnih odbora.
4. Gradski upravni odjeli i Ured Grada će putem Gradonačelnika, nakon provedenih lokalnih
izbora predlagati eventualne izmjene ovoga Programa rada.
VIII. JAVNOST RADA
Sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća biti će javne. O radu Gradskog vijeća
i o aktima o kojima će Gradsko vijeće raspravljati i koje će donositi javnost će biti pravovremeno
izvješćivana objavom dokumenata u službenom glasilu Grada i na internet stranicama Grada,
www.pazin.hr, putem medija i na druge pogodne načine.
Zainteresiranim građanima s prebivalištem na području Grada Pazina omogućit će se
prisustvovanje sjednicama Gradskog vijeća, osim ako rad sjednice, u skladu s Poslovnikom bude
zatvoren za javnost. Pozivi s materijali za sjenice Gradskog vijeća dostavljati će se predstavnicima
medija.
IX. ZAKLJUČNO
1. Ovaj Program rada utvrđuje polazne osnove i ciljeve Gradskog vijeća u provedbi odnosno
izvršavanju svojih zadaća.
2. Izvršavanje Programa rada Gradskog vijeća u 2013. godini odvijat će se u uvjetima isteka
četverogodišnjeg mandata sadašnjeg saziva Gradskog vijeća (ožujak/travanj), te izbora i konstituiranja
novog saziva Gradskog vijeća i neposrednog izbora Gradonačelnika i njegovih zamjenika.
Gradsko vijeće ovog saziva će, zajedno s predsjednikom i njegovim potpredsjednicima uz
suport Gradonačelnika i gradskih upravnih tijela činiti napore da se Program rada Gradskog vijeća
realizira u očekivanom obimu do isteka mandata.
3. Ovaj Program rada je rezultat statutarnih, poslovničkih i zakonskih obveza iz nadležnosti
Gradskog vijeća, te pretpostavljenih zadaća gradskih upravnih tijela u kalendarskoj 2013. godini pa
se mogu očekivati njegove izmjene prema interesima i prioritetima koje će utvrditi novi saziv
Gradskog vijeća. Očekujemo da će Gradsko vijeće novog saziva, uz podršku Gradonačelnika i gradske
uprave obaviti započete, a nedovršene poslova ovog saziva Gradskog vijeća.
KLASA: 021-05/12-01/ 74
URBROJ: 2163/01-03-02-12-5
Pazin, 20. prosinca 2012

.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Valter Milohanić,v.r.
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