
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
     ISTARSKA ŽUPANIJA 
             GRAD PAZIN 
               Ured Grada 
KLASA: 021-05/12-01/11 
URBROJ: 2163/01-04-01-12-2 
Pazin, 14. svibnja 2012. 

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA PAZINA 

 
 

Predmet: Pitanje vijećnika 
     - odgovor, dostavlja se 
 
 Na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 24. travnja 2012. godine vijećnik Tomislav Čubrić 
postavio je pitanje „Što Grad Pazin može učiniti za povećanje transparentnosti rada uprave?“ i 
ponovio nekoliko prijedloga iz  istraživanja “LOTUS 2011/12: Nalazi istraživanja o transparentnosti i 
otvorenosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj“ čiji su  rezultati 
objavljeni istoga dana.  

Prema objavljenim rezultatima GONG-ovog istraživanja “LOTUS 2011/12: Nalazi 
istraživanja o transparentnosti i otvorenosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici 
Hrvatskoj“  Grad Pazin zauzeo je 22. mjesto (55. u 2009.) i  spada u kategoriju izrazito transparentnih 
gradova i općina. Među izrazito transparentne jedinice lokalne samouprave spada tek 6% od ukupno 
127 gradova i 429 općina. Inače istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 jedinica u Republici Hrvatskoj 
(127 gradova, 429 općina i 20 županija). 

Od 57 pitanja kroz pet područja rada / dimenzija operacionaliziran je 51 pokazatelj koji se 
bodovao. U nastavku se daje očitovanje za 11 pitanja na koja nismo udovoljili s naznakom aktivnosti 
koje su poduzete i koje će se poduzimati:  

1. Javnost sjednica Vijeća   
 podtočka „1.3. Najava minimalno jedne sjednice Vijeća u zadnjih 6 mjeseci“  i  podtočka 
„1.4. Dnevni red je dostupan uoči sjednice na Internetu“  
 Očitovanje: Nisu bodovane iako se sjednice Gradskog vijeća redovito najavljuju unaprijed,  a  
Dnevni red s materijalima za sjednicu dostupni su na Internetu.  
 podtočka „1.11. Jedno ili više priopćenja  sa sjednice Vijeća“  

Očitovanje: Vijeće je dalo jedno priopćenje ali nije objavljeno na Internetu. U buduće objava i  
na Internetu.  
 podtočka „1.15. Na službenoj stranici postoji cjelovita snimka barem jedne sjednice u 
zadnjih godinu dana (video ili audio“).   

Očitovanje: Objaviti će se.   
 

 2. Javnost rada i odluka jedinice lokalne samouprave  
 podtočka „2.7. Na Internet stranici postoje dodatne informacije o proračunu za 2011. ili 
2012. za građane“ 
 podtočka „2.8. „Drugi oblici obavještavanja građana o proračunu za 2010. ili 2011. 
("proračun u malom", dopis, letak, oglas, objava u medijima, tribina..)“ 
 Očitovanje: Proračun za 2012. i Proračun u malom za 2012. godinu objavljeni su na Internetu 
u rubrici „PRORAČUN GRADA PAZINA“. Svi proračunski dokumenti s obrazloženjem u postupku 
donošenja i nakon donošenja objavljivani su u najavama sjednica Vijeća i nakon donošenja, objavom  
javnog  poziva za dostavu prijedloga za financiranje iz  Proračuna…..  

U postupku donošenja Proračuna i nakon donošenja Proračuna  iznalazit će se i drugi pogodni 
načini za kvalitetno i pravovremeno informiranje građana. 



podtočka „2.15. Na Internet stranici postoje kontakt podaci koordinatora za savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću“ 
 Očitovanje: Podaci  koordinatorice za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (Lucija Paro) 
dostupni su na Internetu u rubrici „Pravo na pristup informacijama“.   
 podtočka „2.16. Na Internet stranici postoji barem jedno očitovanja zainteresirane javnosti 
kao i sažeto objedinjeno obrazloženje neprihvaćenih primjedbi u razvoju neke lokalne politike, 
programa, projekta ili općeg akta (mimo prostornih planova) sukladno Kodeksu savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću“  
 Očitovanje: Biti će  dostupni na Internetu nakon provedenih postupaka. 
  

3. Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama 
 podtočka  „3.4. Na Internet stranici postoji kontakt obrazac“   
 Očitovanje: Postojeći Obrazac nije bodovan jer nije u formi kontakt obrasca. U pripremi je 
izrada  online  kontakt obrazac i biti će dostupan na Internetu.  
 

4. Suradnja s organizacijama civilnog društva 
podtočka „4.1. Postoji važeći dokument koji formalizira suradnju lokalnih vlasti i 

organizacija civilnog društva“ 
 Očitovanje: Izrađen je prednacrt Povelje o suradnji Grada  Pazina i nevladinog,  neprofitnog 
sektora. Očekuje se sastanak ili kontakti s predstavnicima udruga (do kraja svibnja) radi definiranja 
Prijedloga Povelje koji bi se uputio Vijeću na raspravu u prvom čitanju s prijedlogom za provedbu 
javne rasprave.  
 
 5. Izravna participacija građana u odlučivanju 
 podtočka 5.5. „U posljednje dvije godine proveden je barem jedan savjetodavni referendum“  
 Očitovanje: Nismo proveli niti jedan referendum. 
 
  ZAKLJUČNO 

Grad Pazin, kao jedinica lokalne samouprave i njeni zaposlenici svakodnevno rade na 
kvaliteti, učinkovitosti,  javnosti i transparentnosti rada gradske uprava kao cjeline što je potvrđeno i 
ovim Istraživanjem kada je Pazin zauzeo 22 mjesto u odnosu na 55 iz 2009. godine.  

Obveza je gradske uprave da u obavljanju poslova lokalnog značaja kojima se neposredno 
ostvaruju potrebe građana informira i traži mišljenje građana o bitnim pitanjima. U tom smislu i dalje 
će se raditi na unapređivanju javnosti rada i transparentnosti rada gradske uprave u čemu će nam 
pomoći i Preporuke proizašle iz Istraživanja „LOTUS 2011/12.“. 

  
 
 

S poštovanjem,  
 
 

            Predstojnica 
          Lucija Paro,v.r. 

  
   
   
     

 
 

  
 
 
 
 
 


