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Prijedlog 6.12.2011. 
Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09.), 

Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj -------. prosinca 2011. godine, donosi 
 

 
P R O G R A M   R A D A 

GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA  PAZINA  ZA  2012.  GODINU 
 

 
I.  PLAN  RADA  GRADSKOG  VIJEĆA 

 Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) će u 2012. godini raditi u skladu sa 
Statutom Grada Pazina i ovim Programom rada. 
 Očekuje se da će Gradsko vijeće u 2012. godini održati 10 sjednica (dvije svečane, 
obilježavanje Dana Grada - 2. lipanj i rujanskih dana iz 1943. - 13. rujan). Gradsko vijeće će 
raspravljati i odlučivati o prijedlozima općih akata podnesenih od Gradonačelnika, vijećnika ili drugih 
ovlaštenih predlagatelja, zatim o izborima i imenovanjima članova radnih tijela i drugih tijela prema 
posebnim propisima. 

Gradsko vijeće će raspravljati i donositi opće i druge akte, prema planu i programu , i to: 
 

1.) PRVO POLUGODIŠTE (siječanj-lipanj) 2012. 

Razmatranje, utvrđivanje prijedloga i donošenje / prihvaćanje 
 

1. Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta, 
 Nosilac:  Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
2. Odluke o zakupu poslovnog prostora, 

 Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
3. Odluke o prodaji poslovnog prostora,   
 Nosilac:  Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
4. Općih akata o raspolaganju (kupnja, prodaja i drugo) nekretninama u vlasništvu Grada, 

 Nosilac:  Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
5. Odluke o dodjeli nagrada Grada Pazina zaslužnim pojedincima i ustanovama, 

 Nosilac: Komisija i  Ured Grada. 
6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri  

upisu djeteta  u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin,  
 Nosilac: Dječji vrtić. 
7. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2011., 

 Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun. 
8. Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011., 

Nosilac:  Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
9. Izvještaja o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
 2011., 

 Nosilac:  Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
10. Izvještaja o provođenju Plana gospodarenja otpadom, 

Nosilac: Operativno stručno Povjerenstvo za provođenje Plana. 
11. Izvještaja o radu Gradonačelnika za srpanj-prosinac 2011., 

 Nosilac: Gradonačelnik, Ured Grada i  tijela gradske uprave. 
12. Izvještaja o radu Gradskog  vijeća Grada Pazina u 2011., 

 Nosilac: predsjednik Vijeća i  Ured Grada. 
13. Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina,   
 Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 
14. Odluke o izradi  UPU naselja (prema zahtjevima građana), 

Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.  
15. Financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za 2011., 
 Nosilac: Dječji vrtić i Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 
16. Financijskog izvještaja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2011., 

 Nosilac: Osnovna škola. 
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17. Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja Pučkog otvorenog učilišta Pazin za 2011.., 
 Nosilac: Pučko otvoreno učilište. 

18. Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja Gradske knjižnice Pazin za 2011.., 
 Nosilac: Gradska knjižnica Pazin. 

19. Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja Muzeja Grada Pazina za 2011.., 
 Nosilac: Muzeja Grada Pazina. 

20. Izvještaja o radu i poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Pazin u 2011., 
 Nosilac: Gradsko društvo CK Pazin. 

21. Izvještaja o  radu udruga na području Grada Pazina s financijskim izvještajima za 2011.., 
Nosilac: Udruge i Klubovi s nadležnim Upravnim odjelom. 

22. Izvještaja o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2011.. godinu,     
  Nosilac: Savjet mladih. 

23. Izvještaja o radu i Informacije o prihodima i rashodima Zajednice sportskih udruga za 2011..,  
      Nosilac: Zajednica sportskih udruga Grada Pazina. 

24. Plana poslovanja Usluge d.o.o. za 2012., 
Nosilac: Usluga d.o.o. 

25. Izvještaja o radu Usluge d.o.o. za 2011., 
 Nosilac: Usluga d.o.o. 

26. Izvještaja o radu pročistača, 
 Nosilac: «Usluga» d.o.o. 
27. Izvještaja o radu tvrtke Pazin d.o.o. za 2011., 

 Nosilac: Pazin d.o.o. 
28. Izvještaja o radu i financijskog izvještaja Javne vatrogasne postrojbe Pazin za 2011.,  

 Nosilac:  Javna vatrogasna postrojba Pazin.  
29. Izvještaja o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma za 2011., 

 Nosilac: Fond. 
30. Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pazina u 2011., te praćenje stanja 
 sigurnosti u 2012. godini,  

 Nosilac: Policijska postaja Pazin i  Ured Grada. 
31.   Plana zaštite i spašavanja  Grada Pazina, 
  Nosilac: Stručni tim i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.  
32.  Plana civilne zaštite Grada Pazina, 
           Nosilac: Stručni tim i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.    
33. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, 

Nosilac: Stručni tim i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun. 
34. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, 

Nosilac: Stručni tim i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.  
35.  Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina u 2011. godini, 
           Nosilac: Stručni tim i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.     
   

 
2) DRUGO POLUGODIŠTE (srpanj-prosinac) 2012. 

Razmatranje, utvrđivanje prijedloga i donošenje / prihvaćanje 
 

36. Strategije razvoja Grada Pazina,    
 Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun. 

37. Odluke o socijalnoj skrbi 
Nosilac: Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 

38. Odluke o imenovanju ulica i promjeni naziva ulica, trgova, parkova i mostova u gradu Pazinu, 
 Nosilac:  Ured Grada. 

39. Izvještaja o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj- lipanj 2012. 
 Nosilac: Gradonačelnik, Ured Grada i tijela gradske uprave. 

40. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012., 
 Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun. 

41. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pazina za 2012.,  
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba i  
Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012., 
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 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012., 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i nadležni upravni odjeli. 

42. Informacije o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2011., 
 Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i financije. 

43. Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu  s projekcijom za 2014. i 2015., 
Odluke o izvršenju Proračuna za 2013. godinu, 

 Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i upravni odjeli.  
44. Programa javnih potreba za 2013. 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. 
45. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013., 

 Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013., 
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

46. Odluke o visini spomeničke rente, 
Nosilac: Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 

47. Odluke o izradi DPU-a zone javne i društvene namjene na području 154. brigade Hrvatske 
 vojske,  

Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
48. Izmjena i dopuna PUP-a „Dršćevka 2“,  

 Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
49. Izmjena i dopuna DPU-a „Centar Sjever I“,  

 Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.  
50. Programa rada Gradskog vijeća za 2013. godini, 

 Nosilac: Predsjednik Vijeća i  Ured Grada. 
51. Izvještaja o radu Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za pedagošku 2011./12., 

 Nosilac: Dječji vrtić. 
52. Godišnjeg Plana i programa rada Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin za pedagošku 2012/13., 

 Nosilac: Dječji vrtić. 
53. Izvještaja o radu Osnovne škole Vladimira Nazora za školsku 2011./12., 

 Nosilac: Osnovna škola. 
54. Godišnjeg Programa i  plana rada Osnovne škole Vladimira Nazora za  školsku 2012/13., 

 Nosilac: Osnovna škola. 
55. Programa rada i Financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta za 2013. godinu, 

 Nosilac: Pučko otvoreno učilište. 
56. Programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice Pazin za 2013. godinu, 

 Nosilac: Gradska knjižnica. 
57. Programa rada i Financijskog plana Muzeja Grada Pazina za 2013. godinu, 

 Nosilac: Muzej Grada Pazina. 
58. Natječaja za zakup i Natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države, te   

Zaključaka o promjeni namjene javnog dobra, 
 Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

59. Izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
           države na području Grada Pazina 

 Nosilac: komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
 

 
Planirani, a neizvršeni poslovi iz 2011. godine     

 Planirane, a neizvršene zadaće iz 2011. godine prenose se u Program rada Gradskog vijeća za 
2012. godinu i to:  

1. Strategija razvoja Grada Pazina (primjenom Sustava financijskog upravljanja i kontrola definiraju 
se misija, vizija i strateški ciljevi Grada Pazina, pa je potrebno najprije donijeti misiju, viziju i strateške ciljeve 
kako bi se mogli inkorporirati u Strategiju razvoja, te uskladiti ta dva strateška dokumenta);  

2. Odluka o imenovanju ulica i promjeni naziva ulica, trgova, parkova i mostova u gradu 
Pazinu (u izradi, prijedlog u katastar na usuglašavanje);  

3. Izmjene i dopune DPU-a „Centar Sjever I“ (stupanjem na snagu izmjena i dopuna GUP-a plan se 
može donijeti u ovoj godini); 



 4

4. Odluka o visini spomeničke rente (u 2011. se nisu stekli uvjeti za donošenje Odluke. Ministarstvo 
kulturne dostavilo je Rješenje o utvrđivanju kulturno-povijesne cjeline Grada Pazina dana 8. prosinca 2011.);  

U ovom Programu nisu uvršteni planirani i nedovršeni poslovi iz 2011. godine i to:  
1) Izmjena i dopuna DPU-a „Centar Istok“ taj je plan izmjenama i dopunama GUP-a grada 

Pazina stavljen izvan snage,  
2) Odluka o izradi UPU naselja - nije bilo inicijative vlasnika nekretnina,  
3) Odluka o izradi izmjena i dopuna DPU-a „ Ciburi I“ ne planira  se u 2012. godini i  
4) Pravilnik o javnoj (ekološkoj) rasvjeti. U 2011. nisu se stekli uvjeti.  Propis koji uređuje to 

područje - Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 114/11.) donijet je 30. 9. 
2011. godine, a stupa  na snagu 1.1.2012.godine. Člankom 37. propisano je da će Vlada RH u roku od 
godine dana od dana stupanja na snagu Zakona donijeti Uredbu o standardima upravljanja 
rasvijetljenošću, a da će nadležni ministar donijeti Pravilnik o obveznim načinim rasvjetljavanja. S 
obzirom na obveze i rokove donošenje navedenog Pravilnika ne planira se ni u 2012. godini. Ako se 
steknu uvjeti Gradsko vijeće može donijeti Pravilnik i ako nije uvršten u Program rada). 
 

II.  OSTALI   POSLOVI 
Osim taksativno 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 poslova 
koji su u neposrednoj vezi s gospodarskim, socijalnim i kulturnim razvitkom Grada Pazina. 

Gradsko vijeće će razmatrati i donositi rješenja o izboru, imenovanju ili razrješenju članova 
stalnih ili povremenih radnih tijela, o verifikaciji mandata članova Vijeća, o prestanku i o mirovanju 
mandata.  

Gradsko vijeće će prema potrebi raspravljati i o drugim pitanjima koja u vrijeme izrade ovog 
Programa nisu bila poznata ili su izostavljena, ili će se naknadno utvrditi po zaključcima Vijeća ili 
Gradonačelnika ili će proizaći kao obveza iz posebnih zakona, kojima se uređuju pojedina  područja, a 
u djelokrugu su Gradskog vijeća.   
 

III. RADNA  TIJELA  VIJEĆA 
O pitanjima opisanim u ovom Programu, a prije održavanja sjednica Gradskog vijeća, 

raspravljati će stalna ili povremena radna tijela Vijeća radi davanja mišljenja i zauzimanja stavova. 
Planira se održati oko 30 sjednica radnih tijela. 
 

IV.  VIJEĆE  I    PREDSTAVNIK  NACIONALNE  MANJINE 
 Predstavnik talijanske nacionalne manjine obavještavat će se o svakom pitanju o kojem će 
raspravljati Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća a tiču se položaja 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 materijal za sjednice 
Gradskog vijeća, a za radna tijela prema potrebi, zavisno o temama odnosno da li su te teme od 
interesa za tu manjinu.   
 

V.   VIJEĆE  I  SAVJET  MLADIH  GRADA  PAZINA 
Gradsko vijeće će na prijedlog i/li inicijativu nadležnog Odjela ili Savjeta mladih raspravljati o 

problemima i o pitanjima od značaja za unapređivanje i poboljšanje položaja mladih; razmatrati  
financijski plan Savjeta mladih radi ostvarivanja programa rada, te godišnji izvještaj o radu Savjeta 
mladih, kao i druga pitanja od  zajedničkog interesa.   
 Poziv s materijalom za sjednice Gradskog vijeća dostavljat će se predsjedniku Savjeta mladih.  

 
 

VI. MEĐUSTRANAČKI   KOLEGIJ 
 Sjednice Međustranačkog kolegija sazivat će se prema potrebi ili 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 Gradsko vijeća i od interesa za Grad 
Pazin.  
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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 Vijeća obavljati pravne, stručne, 
administrativne, te tehničke i druge poslove u vezi s radom Vijeća i njegovih radnih tijela, 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, objava poziva s materijalima za sjednicu Vijeća na  internet stranici Grada i/li dostava istih 
nadležnim tijelima i druge poslove.  

Ured Grada će u skladu s Poslovnikom Vijeća i u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća 
brinuti da se planirani Program rada Gradskog vijeća izvršava u rokovima. Osim toga, od tijela 
gradske uprave zahtijevati će pravovremenu dostavu materijala, te odgovore na pitanja vijećnika.  

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, radnih 
tijela Vijeća i Međustranačkog kolegija, dok će pročelnici gradskih upravnih odjela prisustvovali 
sjednicama Vijeća i radnih tijela zavisno o temama koje su na dnevnom redu tih tijela.  

3. Opći akti 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.  
 
 

VIII.  JAVNOST RADA 
Sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Vijeća biti će javne. O radu Gradskog vijeća i o 

aktima o kojima će Vijeće raspravljati i koje će donositi javnost će pravovremeno biti izvješćivana 
objavom tih dokumenata u službenom glasilu i na internet stranicama Grada, www.pazin.hr, putem 
medija i na druge pogodne načine. 

 
IX. ZAKLJUČNO 

1. Programa rada za 2012. godinu utvrđuje polazne osnove i ciljeve Gradskog vijeća na 
temelju obveza koje proizlaze iz zakonskih i podzakonskih propisa, Statuta Grada i općih akata 
gradske uprave, a temeljem toga i aktivnosti koje će Gradonačelnik s gradskim upravnim tijelima  
imati u pravovremenoj provedbi odnosno izvršavanju zadaća iz Programa. 

2. Gradsko vijeće će, kvalitetnim raspravama i prijedlozima doprinositi da se Program rada 
Vijeća u 2012. godini uspješno realizira. 
 
 
KLASA: 021-05/11-01/74 
URBROJ: 2163/01-03-02-11-1 
Pazin, 6. prosinca 2011. 

 
 
GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  PAZINA 
 
   

        Predsjednik 
               Gradskog vijeća 
                         Stjepan Gabrić,v.r.       
 

 
  
 
 


