Aktivno uključivanje građana u proces
donošenja gradskog proračuna

DRAGE PAZINKE I
DRAGI PAZINCI,
ŽELITE UTJECATI
NA ODREÐIVANJE
PRIORITETA
U GRADSKOM
PRORA»UNU
ZA 2015. GODINU?

Uključite se u projekt “Pazi(n), proračun”
koji provode GONG, Grad Pazin i Društvo
“Naša djeca” Pazin. Riječ je o modelu
zajedničkog donošenja proračuna ili
“participativnom budžetiranju” u kojem
građani odlučuju o tome što će se
financirati iz proračuna.
Model je uveden 1989. u Porto Alegreu
(Brazil), nakon čega se proširio na stotine
gradova i općina širom svijeta. Pazin je
prvi grad u Hrvatskoj (i jedan od prvih
gradova u široj regiji) u kojem će se
participativno budžetiranje isprobati
primjenom Kodeksa savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u postupcima
donošenja zakona, drugih propisa i akata.

SVI STE DOBRODOŠLI INFORMIRAJTE SE, PRIDRUŽITE
SE, SUDJELUJTE!

KAKVE SU KORISTI
PARTICIPATIVNOG
DONOŠENJA
PRORA»UNA?

Građani se informiraju o proračunu i
proračunskom procesu i uključuju u donošenje odluka, ostvarujući tako pravo na
aktivno sudjelovanje u političkom procesu.
Pružajući usluge u skladu s iskazanim
potrebama, Grad unaprjeđuje svoj odnos s
građanima.
Promovira se transparentnost i odgovornost, što smanjuje mogućnost korupcije.
Jača se povjerenje građana u instituciju
Grada i njegove predstavnike te podiže
razina političke kulture.
Razvijaju se kapaciteti civilnoga društva.
Pravednijom raspodjelom financijskih resursa smanjuje se društvena nejednakost,
a doprinosi i smanjenju marginalizacije
ugroženih društvenih skupina.

ŠTO JE PRORA»UN?

Proračun je temeljni financijski dokument
u kojemu su iskazani svi predviđeni
godišnji prihodi i rashodi. Njime se
iskazuju politički ciljevi i prioriteti vlasti
i osiguravaju financijska sredstva za
ostvarenje potreba Grada i građana.
Primjerice, iz proračuna možete saznati:
• koliko se troši na gradsku upravu,
• koliko se troši na komunalnu djelatnost
i uređenje prostora,
• koliko se ulaže u kulturu, turizam ili
sport,
• koliko se ulaže u poduzetništvo i razvoj
gospodarstva,
• koliko se izdvaja za financiranje dječjih
vrtića, a koliko za osnovne škole i
socijalnu skrb građana

GDJE PRONA∆I
PRORA»UN?

• U Službenim novinama Grada Pazina,
broj 33/13
• Na Internet stranicama Grada Pazina:
www.proracun.pazin.hr

PRORA»UN NIJE SAMO
ZBIR BROJEVA, VE∆ UJEDNO
POKAZATELJ VRIJEDNOSTI I
TEŽNJI NEKE ZAJEDNICE.

GRAÐANKE I GRAÐANI PAZINA, UKLJU»ITE SE U
ZAJEDNI»KO DONOŠENJE PRORA»UNA!
1. OdluËite o komunalnim
akcijama koje Êe se na
podruËju mjesnih odbora
financirati tijekom 2015.
godine
Od 20.6. do 31.7. 2014. pošaljite prijedlog
komunalne akcije koju smatrate važnom
za područje vašeg mjesnog odbora i to:

e-mailom na:
komunalni.planiranje@pazin.hr
ili poštom na: Grad Pazin, Upravni
odjel za komunalni sustav, prostorno
planiranje i graditeljstvo, Ulica Družbe
sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin
s naznakom “Pazi(n), proračun”.

• Ured za gospodarstvo, financije
i proračun Grada Pazina Vaše će
prijedloge razmotriti i na temelju njih
pripremiti izvješća za 15 tribina koje
će se održati po mjesnim odborima
tijekom rujna. U svakom od 12 mjesnih
odbora održat će se po jedna tribina,
osim u najvećem - mjesnom odboru
Pazin - gdje će biti održane četiri tribine
po gradskim četvrtima Centar, Buraj,
Dršćevka i Dubravica. One će se najaviti
plakatima postavljenima na području
mjesnih odbora te putem radija i
društvenih mreža.
• U rujnu 2014. dođite na tribinu u Vaš
mjesni odbor, raspravite o važnosti
predloženih komunalnih akcija sa
sugrađankama i sugrađanima i glasajte
za onu za koju smatrate da treba uvrstiti
u gradski proračun za 2015. godinu.

ŠTO JE KOMUNALNA AKCIJA?
Gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i
manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard na području
mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom, npr. manji dijelovi
mjesne mreže za priključke; zelene površine, parkovi i dječja igrališta; putovi,
sporedne ceste i nogostupi; kulturni, sportski i drugi javni objekti ...

2. UtjeËite na raspodjelu
financijskih sredstava po
sektorima
Osim tribina po mjesnim odborima i
odlučivanja o komunalnim akcijama,
tijekom listopada će se održati četiri
rasprave o specifičnim temama:
1. Socijalna skrb i zdravstvo
2. Kultura i turizam
3. Ekonomija, poduzetništvo i turizam
4. Obrazovanje i sport

One će se također najaviti plakatima
postavljenima na području mjesnih
odbora te putem radija i društvenih
mreža.
Predstavnik/ca Grada Pazina, na početku

3. Ostali naËini
na koje možete utjecati
• Nakon prvog čitanja proračuna (vjerojatno
u studenom) organizirat će se javna rasprava na kojoj ćemo Vas upoznati s onim
što su naši predstavnici prihvatili. Sažetak
te rasprave, zajedno s njezinim zaključcima, poslat će se Vijeću na drugo čitanje.
• Posjetite www.proracun.pazin.hr,
stranicu koja građanima i građankama
pomaže lakše razumjeti proračun i
proračunski proces. Tamo ćete, uz ostalo,
pronaći i cjelovit proračun, uz grafičke
prikaze za 2014. i 2015. godinu.
• Izrazite svoje mišljenje na novopokrenutom
forumu www.ipazin.net/forum. Iako
anoniman, forum je moderiran sukladno
forumskim pravilima kojima je zadaća
omogućiti konstruktivnu i kulturnu
komunikaciju. Osvrti na internetske
rasprave također će se poslati Vijeću.

tribine, predstavit će projekciju proračuna
i udio u sektoru koji je otvoren za
raspravu. U raspravi će biti dobrodošla
mišljenja koja se tiču proračuna za 2015.
godinu, kao i ona nešto dugoročnija (do
kraja mandata sadašnje izabrane vlasti
2017. godine).
Cilj je prikupiti mišljenja zainteresirane i
stručne javnosti po pojedinim sektorima
te formulirati preporuke koje će biti
poslane gradonačelniku te vijećnicama i
vijećnicima Grada Pazina radi oblikovanja
Nacrta i Prijedloga proračuna za 2015.
godinu te projekcija za 2016. i 2017.

Nakon donošenja proračuna
u prosincu 2014.
Na web stranici www.proracun.pazin.hr bit
će predstavljen proračun Grada Pazina za
2015. godinu kroz cjelovit dokument, ali i
kroz pojedostavljene vizualne prikaze. Posjetite stranicu, informirajte se, komentirajte!
U prvoj polovini 2015. godine, GONG će,
s Gradom Pazinom, Društvom “Naša
djeca” Pazin, Institutom za javne financije
i Udrugom gradova, pazinsko iskustvo
predstaviti gradovima, općinama i
organizacijma civilnoga društva koje će
se odazvati na javni poziv.

Nositelj projekta
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EUROPSKA UNIJA

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Gonga, Grada Pazina te Društva „Naša djeca“ Pazin.
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