U skladu s Programom rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2017. godinu KLASA:
021-05/16-01/66, URBROJ: 2163/01-03-02-16-3 od 21. prosinca 2016. godine predsjednik
Gradskog vijeća Grada Pazina podnosi
IZVJEŠTAJ
O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAZINA
za 2016. godinu
I. UVODNO
1. Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) kao predstavničko tijelo
građana i tijelo lokalne samouprave u okviru svoje nadležnosti donosilo je opće akte i
obavljalo druge poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana,
a osobito poslove 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. Gradsko vijeće je u 2016. godini brojilo 15 članova, a u sastavu Vijeća bili su:
Vedran Ivančić, Vesna Ivančić, Mate Jurić, Serđo Rigo, Martin Čotar /Nives Matić/ i Valter
Žgrablić - s Liste Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke umirovljenika (HSU)
i Hrvatske narodne stranke - Liberalni demokrati (HNS); dr.sc. Sandi Blagonić, Dean
Velenderić /Ivica Gržinić/ i Boris Demark - Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP);
Stjepan Gabrić, Viktor Lakoseljac i Ivan Bubić - Hrvatska demokratska zajednica (HDZ); Valter
Milohanić i Patricia Antolović – Kandidacijska lista grupe birača nositelja Valtera Milohanića;
Renato Kalac, prof. - Kandidacijska lista grupe birača nositelja Renata Kalca.
Gradsko vijeće je 31. ožujka 2016. potvrdilo prestanak mirovanja mandata vijećnika
Martina Čotara pa je Nives Matić, u skladu s odredbama Zakona o lokalnim izborima, prestala
obnašati dužnost zamjenice vijećnika - Lista Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske
stranke umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke - Liberalni demokrati (HNS), a 28.
srpnja 2016. Gradsko vijeće je umjesto Ivice Gržinića, čiji je mandat stavljen u mirovanje, za
člana Vijeća potvrdilo Deana Velenderića iz Pazina, Jurja Dobrile 7 – neizabrani kandidat
Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP).
II. RAD I AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA
1. U okviru zakonskih i statutarnih (normativnih) ovlaštenja, a sve prema Programu
rada u promatranoj godini Gradsko vijeće radilo je na nedovršenim poslovima iz prethodne
godine i na provedbi propisa i Programa rada Gradskog vijeća za 2016. godinu.
2. U izvještajnoj godini Gradsko vijeće održalo je jedanaest (11) sjednica od čega
sedam (7) redovnih, dvije (2) izvanredne i dvije (2) svečane (obilježavanje Dana Grada i 73.godišnjice Pazinskih odluka). Na radnim sjednicama (9) Gradsko vijeće je raspravilo 114
dokumenta (odluke, pravilnike, programe, izvještaje, rješenja, zaključke…).
Navodimo teme o kojima je Gradsko vijeće, uz Verifikaciju skraćenog zapisnika s
prethodne sjednice i Pitanja vijećnika na svojim sjednicama raspravljalo i odlučivalo:

25. sjednica Gradskog vijeća održana 11. veljače: Odluka o određivanju poslova
prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Pazina; Zaključak o davanju
prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin; Odluka o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Pazina; Izvještaj o radu Gradskog
savjeta mladih Grada Pazina za 2015. godinu; Zaključak o utvrđivanju imena pomoćnika
predsjednika za provedbu tajnog glasovanja za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina i
Akt o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina.
26. sjednica Gradskog vijeća održana 31. ožujka: Odluka o prestanku mirovanja
mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika; Informacija o stanju
sigurnosti na području Grada Pazina za 2015. godinu; Izvještaj o radu i financijskom
poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2015. godini; Odluka o donošenju
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske zone Trviž;
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“; Odluka o izradi
Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm – Katun Trviški; Izvještaj o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad
Pazin u 2015. godini; Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2015. godini; Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Grada Pazina za 2015. godinu; Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja
na području Grada Pazina; Odluka o pristupanju Grada Pazina „The New Integrated Covenant
of Mayors for Climate and Energy“ inicijativi; Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na
području Grada Pazina za 2015. godinu; Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite na području Grada Pazina za razdoblje od 2016. do 2019. godine; Godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2016. godinu; Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2015. godinu; Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada
Pazina za srpanj-prosinac 2015. godine; Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za
2015. godinu.
27. sjednica Gradskog vijeća održana 5. svibnja: Izvještaj o radu i Financijski
izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2015. godinu; Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim
prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do
31.12.2015. godine; Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za
2015. godinu; Izvješće o poslovanju Pazin sport» d.o.o. za 2015. godinu; Izvještaj o
financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2015. godini; Izvještaj o
financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu; Izvješće o
radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2015. godinu; Izvještaj o radu i
Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2015. godinu; Izvješće o ostvarenju
Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2015. godinu Zajednice sportskih
udruga Grada Pazina; Prve (I.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu; Prve (I.)
izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu u području: a) odgoja i
obrazovanja, b) kulture i c) socijalno - zdravstvenih potreba; Prve (I.) izmjene Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini; Odluka o
podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarska razvojna agencija d.o.o.;
Odluke za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Mandatno – verifikaciona komisije; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za
međugradsku i međuopćinsku suradnju.
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28. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 2. lipnja povodom Dana Grada
Pazina.
29. sjednica Gradskog vijeća održana 28. srpnja: Izvješće Mandatno-verifikacione
komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
Prisega vijećnika; Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2015. godinu; Godišnje
izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2015. godinu sa izvještajima: a) o
upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2015. godinu i b) o
upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2015. godinu; Godišnje izvješće o
poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2015. godinu; Zaključak o
prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva
Pazinčice; Izvještaj o radu udruga za 2015. godinu; Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju
suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva u 2015. godini; Davanje Suglasnosti na
Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2016. godinu; Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina; Odluka o izradi Urbanističkog
plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vrh Drazeja; Odluka o izmjeni Odluke o izradi
Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“; Odluka o promjeni namjene javnog
dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu za potrebe gradnje Spojne ceste Istarski ipsilon
(čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64); Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne
zaštite na području Grada Pazina; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i
imenovanja; Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za kulturu.
30. izvanredna sjednica Gradskog vijeća održana 23. kolovoza: Odluka o davanju
suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija građevine javne i društvene
namjene – park Istarskih velikana, 3. skupine, na katastarskoj čestici k.č. broj 1781 (za
zemljišnu knjigu k.č. broj 207/4 k.o. Pazin (Pazin)“; Odluka o davanju suglasnosti IVS –
Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja „Izgradnja sustava odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja - LINDAR„; Odluka o davanju
suglasnosti Pazin sportu d.o.o. za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave
– Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz
izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“ u sklopu postojećeg Sportsko rekreacijskog centra
Pazin; Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja
„Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na k.č. 2281/1 (za zemljišnu knjigu
k.č. 257/5) k.o. Pazin, u Pazinu“; Odluka o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića
„Olga Ban“ Pazin; Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. za provedbu
ulaganja „Vodovodni ogranak Mali Ježenj – Veli Ježenj“.
31. svečana sjednica Gradskog vijeća održana 13. rujna u spomen na 73.-godišnjicu
Pazinskih odluka.
32. izvanredna sjednica Gradskog vijeća održana 26. rujna: Odluka o davanju
suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja „Sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja - LINDAR „.
33. sjednica Gradskog vijeća održana 3. studenog: Odluka o donošenju
Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm – Katun Trviški; Polugodišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu; Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji
Grada Pazina za 2015. godinu; Odluka o uvođenju Riznice Grada Pazina; Druge (II.) izmjene
Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu; Izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za
2016. godinu: a) u području odgoja i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno - zdravstvenih
potreba i e) u sportu; Druge (II.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
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infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini; Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini; Prve (I.) izmjene Programa
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu; Izvještaj o radu
Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2016. godine; Odluka o davanju suglasnosti
Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene,
prometnog sustava cestovnog prometa- nerazvrstana cesta, 3. skupine, na građevnoj čestici
k.č.br. 2347, k.o. Beram (prema ovjerenom geodetskom elaboratu izvedenog stanja k.č.broj
2347/1, k.o. Beram), Grad Pazin (NC 500700 - Vela Traba - D48), od naselja Mala Traba do
naselja Vela Traba“.
34. sjednica Gradskog vijeća održana 30. studenog: Izvješće o realizaciji godišnjeg
plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2015./2016.;
Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2015./2016.; Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg
vrtića „Olga Ban“ Pazin; Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2017. godinu; Izvještaj
o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2015. godini; Zaključak o davanju
suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2017.
godinu; Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
(I. čitanje); Rješenje o imenovanju tri (3) člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira
Nazora Pazin.
35. sjednica Gradskog vijeća održana 21. prosinca: Odluka o izradi II. izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin; Treće (III.) izmjene Proračuna
Grada Pazina za 2016. godinu; Treće (III.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za
2016. godinu u području: a) odgoja i obrazovanja, b) kulture i c) socijalno - zdravstvenih
potreba; Treće (III.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
Grad Pazin u 2016. godini; Druge (II.) izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2016. godinu; Proračun Grada Pazina za 2017. godinu i projekcije za
2018. i 2019. godinu; Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu; Odluka o
raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Grada Pazina iz prethodnog
razdoblja; Programi javnih potreba Grada Pazina za 2017. godinu: a) u području odgoja i
obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno - zdravstvenih potreba i d) u području sporta; Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini; Program
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini; Plan
izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina; Program gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom za 2017. godinu; Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Pazina u 2017. godini; Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za
2017. godinu.
U postupku utvrđivanja dnevnog reda sa sjednica Gradskog vijeća izostavljeni su
sljedeći akti: Odluka o pristupanju Grada Pazina „Mayors Adapt“ inicijativi 11.02.2016.
(Odluka je integrirana u novu Odluku koju je Vijeće donijelo 31.3.2016.) i Odluka o davanju
suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske
županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ 30.11.2016.
(ponovno uvrštenje točke na dnevni red očekuje se tijekom 2017. godine).
Dnevni red sjednica Vijeća je na prijedlog Gradonačelnika dopunjen aktima kako
slijedi: Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. za provedbu ulaganja
„Vodovodni ogranak Mali Ježenj – Veli Ježenj“ (23.8.2016.); Odluka o davanju suglasnosti
Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene,
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prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstana cesta, 3. skupine, na građevnoj čestici
k.č.br. 2347, k.o. Beram (prema ovjerenom geodetskom elaboratu izvedenog stanja k.č.broj
2347/1, k.o. Beram), Grad Pazin (NC 500700 - Vela Traba - D48), od naselja Mala Traba do
naselja Vela Traba“ (3.11.2016.).
3. Opći akti Gradskog vijeća i radnih tijela, za koje je utvrđena obveza njihove objave u
javnom glasilu, objavljeni su u „Službenim novinama Grada Pazina“ i na internetskim
stranicama Grada, a natječaji, oglasi, obavijesti i na oglasnim pločama Grada i mjesnih odbora.
Iz nadležnosti Gradskog vijeća objavljeno je 114 akata.
4. Promatrajući Program rada Gradskog vijeća s aspekta planirano/realizirano, a zatim
izvršeno i/ili započeto a neplanirano navodimo:
4.1. Planirani, a nerealizirani poslovi:
Prema Programu rada za 2016. godinu Gradskom vijeću nisu dostavljeni:
1) Odluka o imenovanju ulica i promjeni naziva ulica, trgova, parkova i mostova u gradu
Pazinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina – nije se ukazala
potreba za donošenjem navedenih akata. 2) Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina, Odluka o dodjeli
obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, Odluka o
mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog
otpada - nisu se stekli uvjeti za donošenje navedenih akata jer Vlade RH nije donijela uredbu
kojom se uređuje način gospodarenja komunalnim otpadom. Prema Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj. 94/13.) Vlada je uredbu trebala donijeti do 18.
7. 2014. godine. Na sjednici održanoj 5. siječnja 2017. godine Vlada Republike Hrvatske
donijela je Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje
od 2017. do 2022. godine, a savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje prethodi
donošenju Uredbe o komunalnom otpadu, otvoreno je do 15. travnja ove godine. Objava
izvješća o provedenom savjetovanju očekuje se do 15. svibnja, nakon čega bi trebalo uslijediti i
donošenje same Uredbe. Slijedom navedenog donošenje podzakonskih propisa koji reguliraju
gospodarenje otpadom očekuje se tijekom ove godine, čime bi se u 2017. godini stvorili uvjeti
za donošenje predmetnih odluka od strane Grada Pazina. 3) Plan poslovanja Usluga d.o.o. za
2016. godinu, Plan poslovanja Pazin sport d.o.o. za 2016. godinu - radi se o pravnim osobama
čije poslovanje planiraju i vode tijela tih pravnih osoba, a Grad Pazin kao osnivač vrši kontrolu
poslovanja kroz godišnja izvješća koja te tvrtke dostavljaju Gradskom vijeću Grada Pazina, u
Programu rada za 2017. godinu nije planirano donošenje navedenih Planova. 4) Odluka o
izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone
Heki, Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki, Odluka o
donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske
zone Heki, Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki - radi
se o izradi planova po zahtjevu privatnih investitora koji, za sad, nisu pokrenuli postupak za
izradu i donošenje navedenih planova. 5) Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja
sportsko rekreacijskog centra Lindar i Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja „Stari Pazin“ - navedeni planovi nalaze se u postupku izrade te se njihovo donošenje
očekuje tijekom 2017. godine. 6) Odluka donošenju Urbanističkog plana uređenja područja
industrijske namjene Buići - izrada navedenog plana pokrenuta je na inicijativu privatnog
investitora koji, za sad, unatoč relativno dugom periodu izrade, nije dostavio informaciju da bi
izrada plana bila pri kraju pa u ovom trenutku nije moguće procijeniti vrijeme njegova
donošenja. 7) Izvještaj o izvršenju Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina u
2015. godini - godišnje i višegodišnje Planove gradnje vodnih građevina i vodoopskrbnih
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uređaja/objekata donosi skupština isporučitelja – trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o.
Buzet, a navedeni planovi isporučitelja moraju biti usklađeni s Planom izgradnje
vodoopskrbnih objekata Grada Pazina kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pazina. Sama
izgradnja također je u nadležnosti isporučitelja, a ne Grada Pazina. U izvještaju o radu
Gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2017. godine dan je pregled ulaganja u
vodovodnu mrežu na području Grada Pazina. 8) Odluka o načinu i uvjetima dodjele na
korištenje prostora mjesnim odborima – u tijeku je postupak utvrđivanja stvarnog stanja
objekata s aspekta sigurnosti i opremljenosti, postupak dodjele kućnih brojeva zgradama u
kojima se nalaze prostori te postupak uređenja imovinsko pravnih odnosa na pojedinim
prostorima, a po okončanju navedenih postupaka stvorit će se uvjeti za donošenje predmetne
odluke.
4.2. Neplanirani, a realizirani poslovi:
1. Odluka o uvođenju Riznice Grada Pazina;
2. Odluka o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Grada
Pazina iz prethodnog razdoblja;
3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2015. godinu;
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina;
5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm – Katun
Trviški;
6. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm – Katun
Trviški;
7. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vrh
Drazeja;
8. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne
zone „Ciburi“ Pazin;
9. Odluka o podjeli i prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarska razvojna
agencija d.o.o.;
10. Prve (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom za 2016. godinu;
11. Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija
građevine javne i društvene namjene – park Istarskih velikana, 3. skupine, na
katastarskoj čestici k.č. broj 1781 (za zemljišnu knjigu k.č. broj 207/4 k.o. Pazin
(Pazin)“;
12. Odluka o davanju suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu
ulaganja „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu
malih naselja - LINDAR„;
13. Odluka o davanju suglasnosti Pazin sportu d.o.o. za provedbu ulaganja na području
jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg
nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“
u sklopu postojećeg Sportsko rekreacijskog centra Pazin;
14. Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu
ulaganja „Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na k.č. 2281/1 (za
zemljišnu knjigu k.č. 257/5) k.o. Pazin, u Pazinu“;
15. Odluka o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. za provedbu ulaganja
„Vodovodni ogranak Mali Ježenj – Veli Ježenj“;
16. Odluka o davanju suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu
ulaganja „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja LINDAR„;
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17. Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija
građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometanerazvrstana cesta, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2347, k.o. Beram (prema
ovjerenom geodetskom elaboratu izvedenog stanja k.č.broj 2347/1, k.o. Beram),
Grad Pazin (NC 500700 - Vela Traba - D48), od naselja Mala Traba do naselja Vela
Traba“;
18. Odluka o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
19. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti
održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada
Pazina;
20. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna
Grada Pazina;
21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu
naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
22. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Pazina
za razdoblje od 2016. do 2019. godine;
23. Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Pazina;
24. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
25. Odluka o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti
zamjenice vijećnika;
26. Prisega vijećnika;
27. Programa rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2017. godinu;
28. Zaključak o prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu Plana očuvanja i valorizacije
područja sliva Pazinčice;
29. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin;
30. Davanje Suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada
Pazina za 2016. godinu;
31. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Grada Pazina za 2017. godinu;
32. Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija
civilnog društva u 2015. godini;
33. Odluka o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
34. Rješenje o imenovanju tri (3) člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira
Nazora Pazin;
35. Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Komisije za izbor i
imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina;
36. Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Odbora za kulturu Gradskog vijeća
Grada Pazina;
37. Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Mandatno-verifikacione komisije
Gradskog vijeća Grada Pazina;
38. Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Odbora za međugradsku i
međuopćinsku suradnju Gradskog vijeća Grada Pazina.
5. U izvještajnoj godini vijećnici su postavili i dobili odgovore na 40 pitanja, od čega je
na dva pitanja odgovoreno na prvoj sjednici vijeća održanoj u 2017. godini. Odgovore su
davali Gradonačelnik i pročelnici upravnih tijela, u pravilu, na sjednici Gradskog vijeća na
kojoj je pitanje postavljeno.
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6. Od konstituiranja ovog saziva Gradskog vijeća 21. lipnja 2013. godine pa zaključno
do 31. prosinca 2016. održano je 35 sjednica Gradskog vijeća, od čega 11 u izvještajnoj godini.
Na sjednicama Gradskog vijeća u prosjeku je prisustvovalo 13 od 15 vijećnika.
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.*
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Odsutni

Ime i prezime

Broj
sjednica

Nazočni

VEDRAN IVANČIĆ
VESNA IVANČIĆ
MATE JURIĆ
SERĐO RIGO
MARTIN ČOTAR
Nives Matić
VALTER ŽGRABLIĆ
SANDI BLAGONIĆ
DEAN VELENDERIĆ
Ivica Gržinić
BORIS DEMARK
STJEPAN GABRIĆ
VIKTOR LAKOSELJAC
IVAN BUBIĆ
VALTER MILOHANIĆ
PATRICIA ANTOLOVIĆ
RENATO KALAC

11
11
11
11
10
1
11
11
7
4
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11
11
7
1
10
1
7
4
11
9
10
7
9
8
11

opravdano neopravdano
3
1
6
4
2
1
3
1
2
3
-

* Dana 31. ožujka 2016. došlo je do promjene u sastavu Gradskog vijeća, tako da je
umjesto vijećnice Nives Matić za vijećnika ponovno potvrđen Martin Čotar (prestanak
mirovanja mandata), a dana 28. srpnja 2016. umjesto vijećnika Ivice Gržinića potvrđen je
vijećnik Dean Velenderić.
7. U skladu s člankom 15. Poslovnika Gradskog vijeća, pri Gradskom vijeću u 2016.
djelovali su:
1. Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), u sastavu: Stjepan
Gabrić, Viktor Lakoseljac i Ivan Bubić. Predsjednik Kluba je Stjepan Gabrić.
2. Klub vijećnika Istarskog demokratskog sabora (IDS), Hrvatske stranke
umirovljenika (HSU) i Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati (HNS), u
promijenjenom sastavu zbog promjena članova Vijeća. Prema dopisu Kluba od 31. ožujka
2016. Klub djeluje u sastavu: Vedran Ivančić, Vesna Ivančić, Valter Žgrablić, Martin Čotar,
Mate Jurić i Serđo Rigo. Za predsjednika Kluba ponovno je izabran Martin Čotar.
3. Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP), u promijenjenom
sastavu zbog promjena članova Vijeća i to: Dean Velenderić, dr.sc. Sandi Blagonić i Boris
Demark.
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III. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA
1. Radna tijela Gradskog vijeća, u okviru svojih ovlasti, razmatrala su prijedloge općih
akata, izvještaja, informacija, i druge materijale o kojima je Gradsko vijeće, raspravljalo i
odlučivalo. O mišljenjima, stavovima i svojim zaključcima stalna radna tijela su redovito
izvještavala Gradsko vijeće.
2. Radna tijela Gradskog vijeća - odbori i komisije održali su 43 sjednice na kojima se
raspravljalo o 116 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.

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
za izbor i imenovanja
za priznanja i nagrade
mandatno verifikaciona komisija
SVEUKUPNO:

održano
točke
sjednica dnevnog reda
9
29
6
19
7
6
4
7
2
2
43

26
20
9
7
2
4
116

2.1. Odbor za statut, poslovnik i upravu održao je devet sjednica s 29 točaka dnevnog
reda. Odbor je prema Gradskom vijeću uputio prijedloge u vezi s razmatranim općim aktima.
Odbor je u prethodnom postupku proslijedio, a Gradsko vijeće prihvatilo prijedlog
Odbora da se u Odluci o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja
„Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – park Istarskih velikana, 3. skupine, na
katastarskoj čestici k.č. broj 1781 (za zemljišnu knjigu k.č. broj 207/4 k.o. Pazin (Pazin)“, u
članku 7. stavku 2. umjesto riječi „Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno
uređenje i graditeljstvo“ upišu riječi „Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
proračun“.
2.2. Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj održao je šest sjednica na kojima je
raspravljao o 19 materijala, nacrta, prijedloga i konačnih tekstova financijskih dokumenata,
izvještaja tvrtki u su(vlasništvu) Grada i drugo.
Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih
je predložio Gradonačelnik. U raspravi su iznošena mišljenja, stavovi i prijedlozi u cilju
pružanja jače podrške i pomoći pazinskom gospodarstvu i potrebi poduzimanja svih zakonom
dozvoljenih mjera radi naplate potraživanja te povećanja proračunskih prihoda.
2.3. Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša održao je
sedam sjednica s 26 točaka dnevnog reda, bez točke Razno koja je bila sastavni dio dnevnog
reda svih sjednica Odbora.
Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih
je predložio Gradonačelnik.
Odbor je prihvatio i uputio prema Gradskom vijeću Odluku o davanju suglasnosti za
sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za
izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u tekstu kako je to
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predložio Gradonačelnik, s time da je Odbor predložio Gradskom vijeću da donese zaključak
kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Pazina da, prije potpisivanja ugovora u sadržaju u
kojem je Odlukom dana suglasnost za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava
u proračun Istarske županije izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom
„Kaštijun“, prema Istarskoj županiji, kao drugoj ugovornoj strani, pokrene inicijativu za
izmjenu ugovornih odredbi Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske
županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ KLASA: 35101/16-01/185, URBROJ: 2163/1-08/1-16-1 od 17. listopada 2016. godine, na način da osnovu
za raspored i preuzimanje povrata iznosa sredstava koji čine udio lokalne zajednice u projektu
dobivenih od kredita Europske investicijske banke ne čine količine proizvedenog otpada u
2010. godini, već količine proizvedenog otpada u 2015. godini po svakoj JLS, te da u slučaju
da takva mogućnost postoji potpiše na taj način izmijenjeni ugovor.
Navedena Odluka povučena je sa sjednice Gradskog vijeća 30. studenog 2016. godine,
a ponovno uvrštenje Odluke na dnevni red očekuje se tijekom 2017. godine.
2.4. Odbor za društvene djelatnosti održao je šest sjednica na kojima se raspravljalo o
20 materijala.
Između raspravljenih materijala ističemo da je Odbor u prethodnom postupku razmotrio
i predložio, a Vijeće prihvatilo:
- Program javnih potreba u području odgoja i obrazovanja za Grad Pazin u 2017.
godinu, s time da se: u članku 3. stavku 8. nakon teksta „Sredstva iz članka 2., točka III.“ doda
tekst „podtočka 10.“; u članku 3. stavku 12. nakon teksta „podtočke 25. do 31.“, doda tekst „ te
podtočke 33. do 36.“ i u članku 6. tekst „podtočka 1.1.“ zamijeni tekstom „točke III. podtočke
10.“;
- Program javnih potreba Grada Pazina u sportu za 2017. godinu, s time da se: u članku
4. stavku 1. alineja 4. riječ „korištenja“, zamijeni riječju „opremanja“ i u članku 5. stavku 2.
nakon teksta „Sportskim udrugama“ doda tekst „i klubovima“.
2.5. Odbor za kulturu – sastao se četiri puta. Na sjednicama su članovi Odbora
raspravili 19 materijala, bez točke Razno koja je bila sastani dio dnevnog reda.
Odbor je prihvatio predložene materijale i uputio ih Gradskom vijeću u tekstu kako ih
je predložio Gradonačelnik. U raspravi su iznošena mišljenja, stavovi i prijedlozi.
2.6. Komisija za izbor i imenovanja sastala se četiri puta. Prema Vijeću su dostavljeni
prijedlozi za izbor/imenovanje/razrješenje obnašatelja pojedinih funkcija ili članova radnih
tijela Vijeća, odnosno drugih tijela. Vijeće je prihvatilo sve prijedloge Komisije: 1) Odluku o
imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Pazina (Maja Zidarić, magistra povijesti umjetnosti i
magistra edukacije engleskog jezika i književnosti); 2) Kandidature za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina prema utvrđenom popisu: (1. Predlagatelj:
Vijeće učenika Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile - član Lucija Rukavina/ zamjenik
člana Luka Tomac; 2. Predlagatelj: Društvo Naša djeca Pazin - član Valentina Rabar/ zamjenik
člana Lorena Matković; 3. Predlagatelj: Društvo Naša djeca Pazin - član Iva Luk/ zamjenik
člana Željka Nefat; 4. Predlagatelj: Društvo Naša djeca Pazin - član Lucija Jedrejčić/ zamjenik
člana Jelena Vuković i 5. Predlagatelj: Udruga „Albus“ - član Karla Pilat/ zamjenik člana
Nikola Ardalić); 3) Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Mandatno-verifikacione
komisije Gradskog vijeća Grada Pazina (Nives Matić/ Martin Čotar); 4) Rješenje o razrješenju
članice i imenovanju člana Odbora za međugradsku i međuopćinsku suradnju Gradskog vijeća
Grada Pazina (Marina Ladavac Sertić/ Vedran Ivančić); 5) Rješenje o razrješenju i imenovanju
zamjenika predsjednika Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina (Ivica
Gržinić/ Dean Velenderić); 6) Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Odbora za kulturu
Gradskog vijeća Grada Pazina (Maja Zidarić Pilat/ Stefanija Načinović); 7) Rješenje o
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imenovanju tri (3) člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin iz reda
osnivača Grada Pazina (Renato Kalac, Veljko Grković i Dragan Šipraka).
2.7. Komisija za priznanja i nagrade održala je dvije sjednice. Nakon utvrđivanja
Obavijesti za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina Komisija je na osnovi pristiglih
prijedloga ovlaštenih predlagatelja uputila Vijeću prijedlog Odluke da se dodijeli:
Plaketu Grada Pazina: 1. Društvu likovnih stvaratelja Pazin, o četrdesetoj obljetnici,
kao znak priznanja za postignute rezultate u poticanju i promociji likovnog stvaralaštva te za
značajan doprinos kulturnom i javnom životu Grada Pazina, te 2. Slavku Damijaniću, kao znak
priznanja za humanost i solidarnost u darivanju krvi - više od sto puta, čime je doprinio
spašavanju života i promicanju moralnih i društvenih vrijednosti.
Povelju Grada Pazina: 1. Franji Paladinu, kao znak priznanja za doprinos razvoju
obrtništva te za dugogodišnje djelovanje na očuvanju i promociji deficitarne urarske
djelatnosti, te 2. Atiliu Šujeviću, kao znak priznanja za dugogodišnji rad i doprinos razvoju i
promicanju obrtništva i obrtničkih udruženja na području Grada Pazina i Istarske županije.
Zahvalnicu Grada Pazina: 1. Vjekoslavu Sergu za aktivnosti u osnivanju Podružnice
udruge „Sindikat umirovljenika Hrvatske“ u Pazinu i rezultate ostvarene na području
organiziranja, zaštite interesa i pomoći umirovljenicima te 2. Patriciji Jedrejčić, za doprinos
razvoju Planinarskog društva „Pazinka“ Pazin i popularizaciji planinarstva na području Grada
Pazina i Pazinštine te promicanju volonterskog rada.
Prijedlozi su prihvaćeni, a priznanja su uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 2.
lipnja.
2.8. Mandatno verifikaciona komisija održala je dvije sjednice na kojima je nakon
utvrđenih činjenica prema Vijeću uputila prijedlog Odluke o prestanku mirovanja mandata
vijećniku Martinu Čotaru i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Nives Matić i
prijedlog Odluke o mirovanju vijećničkog mandata vijećniku Ivici Gržiniću i početku
obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika Deana Velenderića.
2.9. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prijedloga za sazivanje Komisije za
predstavke i pritužbe, Komisije za promet, Odbora za međugradsku i međuopćinsku suradnju i
Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova.
IV. RAD MEĐUSTRANAČKOG KOLEGIJA
Održane su četiri sjednice Međustranačkog kolegija na kojima se, u pravilu,
raspravljalo o aktualnim pitanjima – materijalima (68) za sjednice Gradskog vijeća zakazane za
31. ožujka, 5. svibnja, 28. srpnja i 30. studenog 2016.
O zaključcima i mišljenjima Kolegija predsjednik Gradskog vijeća je izvještavao
Gradsko vijeće, a prema potrebi i poduzimao radnje u rješavanju dogovorenih aktivnosti.
Ocjenjuje se da je način rad Međustranačkog kolegija bio dobar.
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 u radu četiri od devet radnih sjednica
Gradskog vijeća.
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VI. VIJEĆE I GRADSKI SAVJET MLADIH
Vijeće je raspravilo Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2015. godinu i
konstatiralo da je Savjet mladih realizirao niz aktivnosti i ostvario dobre rezultate.
Vijeće je Javnim pozivom od 18. prosinca 2015. godine pokrenulo postupak za isticanje
kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina (istek dvogodišnjeg mandata 27.
ožujka 2016.), a zatim 11. veljače izvršilo izbor članova Savjeta za naredno trogodišnje
razdoblje. Nakon okončanja izbornog postupka, aktualni saziv Savjeta mladih djeluje u
sastavu: 1. Predlagatelj: Vijeće učenika Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile - član Lucija
Rukavina/ zamjenik člana Luka Tomac; 2. Predlagatelj: Društvo Naša djeca Pazin - član
Valentina Rabar/ zamjenik člana Lorena Matković; 3. Predlagatelj: Društvo Naša djeca Pazin član Iva Luk/ zamjenik člana Željka Nefat; 4. Predlagatelj: Društvo Naša djeca Pazin - član
Lucija Jedrejčić/ zamjenik člana Jelena Vuković i 5. Predlagatelj: Udruga Albus - član Karla
Pilat/ zamjenik člana Nikola Ardalić.
Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih održana je 5. ožujka 2016. kada je za
predsjednicu Savjeta izabrana Valentina Rabar, a za njezinu zamjenicu Iva Luk.
Predsjednica Savjeta mladih sudjelovala je na dvije sjednici Gradskog Vijeća (28.
srpnja i 30. studenog 2016.).
Savjet mladih Grada Pazina održavao je redovite sastanke s predsjednikom Gradskog
vijeća i gradonačelnikom Grada Pazina. Predstavljeni su rezultati Ankete o ispitivanju
problema, mišljenja i potreba mladih u Gradu Pazinu, na uzorku od 232 upitnika koje su
ispitanici ispunjavali od svibnja do rujna 2016. godine. Savjet mladih sudjeluje na projektu
Društva Naša djeca pod nazivom „Pepe i prijatelji“ u sklopu kojeg će se izraditi prigodna
brošura, kojom će se mladi informirati o mogućnostima volontiranja i uključivanja u rad svih
udruga s područja Grada Pazina.
VII. GRADONAČELNIK, GRADSKA UPRAVA I GRADSKO VIJEĆE
1. Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić prisustvovao je sjednicama Gradskog
vijeća i aktivno sudjelovao u njegovu radu dajući pojašnjenja i/li iznoseći stavove o pojedinim
pitanjima. Sjednicama Gradskog vijeća su prisustvovali zamjenici gradonačelnika, Mirjana
Galant (osam radnih i jedna svečana sjednica) i Veljko Brajković (jedna svečana sjednica).
Pročelnici gradskih upravnih odjela sudjelovali su u radu Gradskog vijeća i njegovih
radnih tijela zavisno o temama o kojima se na tim tijelima raspravljalo. Upravna tijela Grada su
u okviru svoje nadležnosti i u suradnji s Gradonačelnikom pripremala nacrte (prijedloge) općih
i drugih akata, izvještaje i analize i dostavljali ih Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
2. Ured Grada je uz zadaće i obveze za potrebe Gradskog vijeća, a u okviru zadanog i
prihvaćenog Programa rada izvršavao programske zadaće, a dogovorno s predsjednikom
Gradskog vijeća i predsjednicima radnih tijela pripremao sjednice Gradskog vijeća i radnih
tijela. U realizaciji i pripremi općih i drugih akata za Gradsko vijeće, te drugim poslovima za
predsjednika i za Gradsko vijeće Ured Grada je pružao pravnu, stručnu, savjetodavnu,
administrativnu i tehničku potporu. Predstojnik Ureda prisustvovao je svim sjednicama
Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća i Međustranačkog kolegija.
VIII. JAVNOST RADA
Sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća održavane su kao javne. O
radu Gradskog vijeća i o aktima o kojima je Gradsko vijeće raspravljalo i donosilo javnost je
pravovremeno izvješćivana objavom općih akata u službenom glasilu Grada, objavama na
internet stranici Grada, konferencijama za tisak, objavama u javnim medijima i na druge
načine.
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Na internetskim stranicama Grada objavljuju se najave o sazivanju i održavanju
sjednica Gradskog vijeća, te materijali o kojima će Gradsko vijeće raspravljati i odlučivati.
Skraćeni zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća objavljivani su na internetskim stranicama
nakon njihove verifikacije od Gradskog vijeća.
Na web stranicama Grada Pazina sjednice Gradskog vijeća prenose se uživo.
Sjednicama Gradskog vijeća su uz Gradonačelnika, njegove zamjenike i čelnike tijela
gradske uprave ponekad bili nazočni i predstavnici političkih stranaka i udruga.
Mediji su redovito pratili rad Gradskog vijeća te su i na taj način građani dobivali
pravovremene i potpune informacije o radu gradonačelnika, Gradskoga vijeća Grada Pazina i
gradske uprave, te o realizaciji programa i projekata Grada.
IX. ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća u izvještajnom razdoblju uspješno su
obavili svoje zadaće prema godišnjim programima rada Gradskog vijeća, gradskim općim
aktima i propisima o čemu govore podaci o broju održanih sjednica Gradskog vijeća i radnih
tijela, te broju točaka odnosno materijala o kojima su ta tijela raspravljala i odlučivala odnosno
davala svoja mišljenja.
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Pazin, 15. ožujka 2017.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.
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