
 
Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 

4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj 21. prosinca 2021. godine, donosi 
 
 

P R O G R A M   R A D A  
GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA  PAZINA  ZA  2022.  GODINU 

 
 

I.  PLAN   RADA    
 Ovim programom rada Gradsko vijeće Grada Pazina osigurava provedbu Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statuta Grada Pazina i Poslovnika Gradskog vijeće Grada Pazina, 
te rješavanje potreba Grada i gradske uprave.  

Cilj programa je rasporediti aktivnost Gradskog vijeća tijekom godine i to polugodišnje radi 
pravovremene pripreme dokumenata od ovlaštenih predlagača.   

Očekuje se da će Gradsko vijeće Grada Pazina (dalje: Gradsko vijeće) u 2022. godini održati 
osam (8) radnih i dvije (2) svečane sjednice (povodom 2. lipnja i 13. rujna).  
 Na sjednicama Gradskog vijeća raspravljat će se i odlučivati o prijedlozima općih akata 
podnesenih putem izvršnog tijela - Gradonačelnice, vijećnika i vijećnica ili drugih predlagatelja, te o 
izborima i imenovanjima članova i članica radnih i drugih tijela prema posebnim propisima. 
 Gradsko vijeće, u 2022. godini planira, u prvom i drugom polugodištu programske godine 
raspraviti i donijeti: 
 
 

1.) PRVO POLUGODIŠTE (siječanj-lipanj) 2022. godine 
Razmatranje, utvrđivanje prijedloga i prihvaćanje/donošenje 

 
1. Odluke o dodjeli nagrada Grada Pazina zaslužnim pojedincima i ustanovama, 

Nosilac: Komisija za priznanja i nagrade i Ured Grada.   
2. Odluke o imenovanju sportskog centra 

Nosilac: Komisija za Komisije za imenovanje naselja, ulica, trgova i drugih javnih površina na 
području Grada Pazina i Ured Grada 

3. Izvještaja o radu Gradskog  vijeća u 2021. godini, 
Nosilac: Predsjednica Vijeća i  Ured Grada. 

4. Izvještaja o radu Gradonačelnice za srpanj - prosinac 2021. godine, 
Nosilac: Gradonačelnica, Ured Grada i  tijela gradske uprave. 

5. Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pazina u 2021. godini,  
Nosilac: Policijska postaja Pazin i  Ured Grada. 

6. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Pazina 
Nosilac: Gradonačelnica i Ured Grada 

7. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu, 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun. 

8. Odluke o raspodjeli poslovanja Grada Pazina za 2021. godinu 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

9. Godišnjeg izvještaja o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin za 
2021. godinu,  
Nosilac:  Javna vatrogasna postrojba Pazin.  

10. Izvještaja o stanju civilne zaštite na području Grada Pazina za 2021. godinu, 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun.  

11. Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2022. godinu, 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 
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12. Izvještaja o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin za 2021. 
godinu 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

13. Procjene ugroženosti od požara za Grad Pazin  
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

14. Plana zaštite od požara Grada Pazina za 2023. godinu 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

15. Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva Usluga d.o.o. za 2021. godinu, 
Nosilac: Usluga d.o.o. 

16. Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2021. godinu, 
Nosilac: Usluga odvodnja d.o.o. 

17. Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva Pazin d.o.o. za 2021. godinu, 
Nosilac: Pazin d.o.o. 

18. Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2021. godinu, 
Nosilac: Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. 

19. Usvajanje Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje 2021. do 2027. 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

20. Usvajanje Strategije razvoja urbanog područja Pazina za razdoblje 2022. do 2027. godine. 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

21. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za 12/2021 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

22. Odluka o zaduživanju Grada Pazina – DV Stari Pazin 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

23.  Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu, s izmjenama i dopunama 
i. Programa javnih potreba,    

ii. Programa održavanja komunalne infrastrukture , 
iii. Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom, 
iv. Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  Grada 
Pazina u 2021. godini; 

Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i nadležni upravni odjeli 
24. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pazina 

Nosilac:  Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
25. Odluke o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta 

Nosilac:  Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
26. Izvještaja o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  i građevina za 

gospodarenje otpadom za 2021. godinu, 
Nosilac:  Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

27. Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,   
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

28. Izvještaja o provođenju Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu, 
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

29. Izvještaja o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području  Grada Pazina u 2021. godini,  
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 
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30. Odluke o donošenju strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada 
Pazina, 
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 

31. Odluke o donošenju IV (četvrtih) izmjena i dopuna GUP-a Grada Pazina 
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 

32. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 

33. Godišnjeg izvještaja o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za 2021. godinu, 
Nosilac: Dječji vrtić. 

34. Godišnjeg izvještaja o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 
2021. godinu, 
Nosilac: Osnovna škola. 

35. Godišnjeg izvještaja o radu i financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 
2021. godinu, 
Nosilac: Pučko otvoreno učilište. 

36. Godišnjeg izvještaja o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Pazin za 2021. godinu, 
Nosilac: Gradska knjižnica Pazin. 

37. Godišnjeg izvještaja o radu i financijskom poslovanju Muzeja grada Pazina za 2021. godinu, 
Nosilac: Muzej grada Pazina. 

38. Godišnjeg izvještaja o radu i financijskom poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Pazin u 
2021. godini, 
Nosilac: Gradsko društvo CK Pazin. 

39. Godišnjeg izvještaja o radu i financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada 
Pazina za 2021. godinu,  
Nosilac: Zajednica sportskih udruga Grada Pazina. 

40. Godišnji izvještaj o poslovanju Pazin sporta d.o.o. 
Nosilac: Pazin sport d.o.o. 

41. Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2022. godinu, 
Nosilac: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Pazina 

42. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta 
Nosilac: Pučko otvoreno učilište. 
 
 

2) DRUGO POLUGODIŠTE (srpanj-prosinac) 2021.  godine 
Razmatranje, utvrđivanje prijedloga i prihvaćanje/donošenje 

 
43. Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom  vijeću Grada Pazina u 2023. godini, 
Nosilac: Ured Grada. 

44. Programa rada Gradskog vijeća za 2023. godinu, 
Nosilac: Predsjednik Vijeća i  Ured Grada. 

45. Izvještaja o radu Gradonačelnice za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine, 
Nosilac: Gradonačelnik, Ured Grada i tijela gradske uprave. 

46. Prijedloga plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin za 2023. godinu 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

47. Izmjene odluke o porezima Grada Pazina 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

48. Polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu, 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

49. Informacije o Izvještaju o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2021. godinu,  
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun. 
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50. Završnog izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine,  
za 2021. godinu, 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun. 

51. Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu, s izmjenama i dopunama 
i.Programa javnih potreba,    
ii.Programa održavanja komunalne infrastrukture , 
iii.Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom, 

iv.Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  Grada 
Pazina u 2021. godini; 

Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i nadležni upravni odjeli. 
52. Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, 

Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i upravni odjeli.  
53. Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Grada Pazina iz 

prethodnog razdoblja, 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun 

54. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu, 
Nosilac: Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun i upravni odjeli  

55. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 

56. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima 
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 

57. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 

58. Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za Grad Pazin za 2023. godinu; 
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

59. Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, 
zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 
korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području  Grada Pazina u 2023. godini, 
Nosilac: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. 

60. Programa javnih potreba za 2023. godinu u područjima kulture, sporta i socijalno 
zdravstvenih potreba, 
Nosilac: Upravni odjel za društvene djelatnosti s korisnicima 

61. Godišnjeg izvještaja o  radu udruga Grada Pazina s financijskim izvještajima za 2021. godinu, 
Nosilac: Udruge i Klubovi s nadležnim Upravnim odjelom. 

62. Godišnjeg izvještaja o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2021. godinu,     
Nosilac: Savjet mladih 

63. Programa rada Savjeta mladih za 2023. godinu 
Nosilac: Savjet mladih 

64. Godišnjeg izvještaja o  radu udruga Grada Pazina s financijskim izvještajima za 2021. godinu, 
Nosilac: Udruge i Klubovi s nadležnim Upravnim odjelom. 

65. Izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića 
Olga Ban Pazin za pedagošku 2021/22. godinu, 
Nosilac: Dječji vrtić. 

66. Izvještaja o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora za 
školsku 2021/22. godinu, 
Nosilac: Osnovna škola. 
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67. Programa rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2023. godinu, 
Nosilac: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Pazina.  

68. Godišnjeg izvještaja o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo za 2021. godinu 
Savjet za socijalnu skrb i zdravstvo 
 

 
II.  OSTALI   POSLOVI  

 Osim poslova navedenih u točki I. ovoga Programa kojima se neposredno ostvaruju potrebe 
građana od komunalnog opremanja, prostornog planiranja, predškolskog odgoja, 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 prema potrebi razmatrati i donositi rješenja o verifikaciji mandata 
članova/članica Gradskog vijeća, o prestanku i o mirovanju mandata; izboru, imenovanju ili 
razrješenju članova/članica 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 propisima, kojima se uređuju pojedina 
upravna područja, a u djelokrugu su 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.  
 

IV.  VIJEĆE  I   PREDSTAVNIK  NACIONALNE  MANJINE 
 Gradsko vijeće vodit će brigu o pravima predstavnika/predstavnice talijanske nacionalne 
manjine tako što će od predstavnika/predstavnice tražiti mišljenja o općim aktima kojima se uređuju 
prava i slobode talijanske nacionalne manjine u Gradu Pazinu. Osim toga, predstavnika/predstavnicu 
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/predstavnica. Radi zaštite i ostvarivanje prava i interesa talijanske nacionalne manjine 
predstavniku/predstavnici će se dostavljati pozivi i materijali za sve sjednice Gradskog vijeća, a za 
radna tijela prema potrebi, zavisno o temama od interesa za tu manjinu. Za sudjelovanje u radu 
Gradskog vijeća predstavnik/predstavnica talijanske nacionalne manjine ima pravo na naknadu u 
visini kao i vijećnici. 
 

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 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 dostavljat će se predsjednici Savjeta mladih.  
Predsjednica Gradskog vijeća će prema potrebi, a najmanje svaka tri (3) mjeseca, održavati sastanke 
sa Savjetom mladih na kojem će raspravljati o pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Gradskog 
vijeća i drugih tijela Grada Pazina sa Savjetom mladih. 

 
VI.  MEĐUSTRANAČKI   KOLEGIJ 

 Sjednice Međustranačkog kolegija sazivat će se prema potrebi i/li na inicijativu političkih 
stranaka koje participiraju u radu Gradskog vijeća i/li na inicijativu člana Vijeća izabranog s liste grupe 
birača. Na sjednicama će se raspravljati, informirati ili zauzimati stajališta o bitnim pitanjima iz rada 
Gradskog vijeća, od interesa za Grad Pazin.  
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VII.  ODNOS VIJEĆA, GRADONAČELNICE I TIJELA GRADSKE  UPRAVE 
 Gradonačelnica i tijela gradske uprave predlagat će opće i druge akte o kojima će Gradsko 
vijeće raspravljati i odlučivati, te sudjelovati u radu Gradskog vijeća.    
 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 sa sazivanjem, održavanjem i 
praćenjem rada sjednica, vođenjem zapisnika, izradom zaključaka s tih sjednica, pravovremenom 
dostavom materijala članovima tijela, objavljivanjem općih akata u službenom glasilu, objavljivanjem 
poziva s materijalima za sjednice Gradskog vijeća na internetskim stranicama Grada i/li dostavom 
istih nadležnim tijelima te druge poslove.  
 Ured Grada će u skladu s Poslovnikom Gradskog vijeća i u suradnji s predsjednicom Gradskog 
vijeća brinuti da se Program rada izvršava prema planiranoj dinamici. Osim toga, od tijela gradske 
uprave zahtijevat će pravovremenu dostavu materijala, te odgovore na pitanja vijećnika i vijećnica. 
Ured Grada će vijećnicima i vijećnicama, 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. 
 Pročelnica Ureda Grada i službenica zadužena za rad Gradskog vijeća pratit će rad Gradskog 
vijeća, njegovih radnih tijela i rad Međustranačkog kolegija, dok će pročelnici i pročelnice gradskih 
upravnih odjela prisustvovali sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela zavisno o temama koje su na 
dnevnom redu tih tijela.  
 Opći akti Gradskog vijeća i radnih tijela objavljivat će se u javnom glasilu, „Službenim 
novinama Grada Pazina“ i na mrežnim stranicama Grada, a prema potrebi i na oglasnim pločama ili 
drugim informativnim punktovima mjesnih odbora.   
 

VIII.  JAVNOST RADA 
 U cilju osiguravanja transparentnosti i javnosti rada sjednice Vijeća prenosit će se putem 
interneta. Zainteresiranim građanima i građankama omogućit će se prisustvovanje sjednicama Vijeća, 
osim ako Vijeće odluči da dio ili cijela sjednica Vijeća bude zatvorena za javnost u skladu s 
Poslovnikom.  

O radu Gradskog vijeća i o aktima o kojima će Gradsko vijeće raspravljati i koje će donositi 
javnost će biti pravovremeno izvještavana objavom dokumenata u službenom glasilu Grada i na 
mrežnim stranicama Grada, www.pazin.hr, putem medija i na druge pogodne načine. 
 Pozivi s materijalima za sjednice Gradskog vijeća dostavljat će se predstavnicima i 
predstavnicama medija.  

 
IX.  ZAKLJUČNO   

Ovaj program predstavlja osnovu za rad Gradskog vijeća te se tijekom godine mogu očekivati 
njegove izmjene i/ili dopune radi njegova usklađivanja s općim aktima i s posebnim propisima.  
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Pazin, 21. prosinca 2021. 
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