
Temeljem odredbe članka 31. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-
Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15 
- pročišćeni tekst, 3/16, 7/17), Gradsko vijeće Grada Rovinja – Rovigno na sjednici 
održanoj 06. veljače 2018. godine, donijelo je  

 
PROGRAM RADA 

Gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno za 2018. godinu 
 

U svrhu izvršavanja svojih zadaća i radi učinkovitijeg razvoja grada kao jedinice 
lokalne samouprave, Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno 
propisana je obveza donošenja Programa rada Gradskog vijeća za kalendarsku 
godinu. 

Program rada Gradskog vijeća zasniva se na predviđanjima i procjeni obima 
poslova i zadaća koje proizlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, drugih posebnih zakona, Statuta Grada Rovinja – Rovigno, odluka i 
drugih općih akata. 

U 2018. godini kao prioritetni zadaci nameću se za raspravu i donošenje 
slijedeći akti:  

 
SIJEČANJ – OŽUJAK  
 

1. Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskoga vijeća Grada Rovinja – 
Rovigno za 2017. godinu 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća 
Nositelj stručne obrade: Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika 
 

2. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno za 2018. 
godinu 
Predlagatelj: Predsjednik Gradskog vijeća 
Nositelj stručne obrade: Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika 
 

3. Izmjene/dopune Statuta 
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
Nositelj stručne obrade: Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Ured Gradskog 
vijeća i Gradonačelnika 
 

4. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području grada Rovinja – Rovigno za 
2017. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Vatrogasna zajednica Istarske županije, Služba civilne 
zaštite, Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava u 2018. godini za redovan rad 
političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Rovinja – Rovigno 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda 
  

6. Informacija o stanju sigurnosti na području PP Rovinj (MUP) 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: MUP - PP Rovinj 



7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture Grada Rovinja – Rovigno za 2017.godinu 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni za komunalno gospodarstvo i izgradnju 
 

8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada 
Rovinja – Rovigno za 2017.godinu 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni za komunalno gospodarstvo i izgradnju 
 

9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja – 
Rovigno za 2018.godinu 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni za komunalno gospodarstvo i izgradnju 
 

10. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja – Rovigno za 
2018. godinu 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni za komunalno gospodarstvo i izgradnju 

 
11. Plan gospodarenja otpadom Grada Rovinja – Rovigno 

Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Ovlašteni izrađivač plana, Upravni za komunalno 
gospodarstvo i izgradnju 
 

12. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – 
Rovigno 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju   
Komunalni servis d.o.o. Rovinj 

 
13. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu 

Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju  
 

14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje 
komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja javne rasvjete za Grad Rovinj – 
Rovigno u 2018. godini 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni za komunalno gospodarstvo i izgradnju 

 
15. Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i drugih 

životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja 
vezanih pasa i drugih životinja, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni za komunalno gospodarstvo i izgradnju 
  
 



16. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna DPU sv. Vid – San Vein i Valbruna 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 
izdavanje akata 

 
17.  Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – 

prosinac 2017. godine 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Ured i gradski upravni odjeli 

 
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno 
Predlagatelj. Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske 
poslove 

 
19. Europska povelja o ravnopravnosti spolova 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika 
 

20.  Odluka o prodaju stanova u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno za koje su 
na snazi ugovori o najmu stana 
Predlagatelj. Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske 
poslove 

 
21. Promet imovine 

Predlagatelj. Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske 
poslove 

 
 
TRAVANJ - LIPANJ 

 
22. Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Rovinja-Rovigno za 2017. g. 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Sportska zajednica Grada Rovinja – Rovigno, Upravni 
odjel za društvene djelatnosti 

 
23. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja – Rovigno za 2017. 

godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Pučko otvoreno učilište Grada Rovinj – Rovigno, Upravni 
odjel za društvene djelatnosti 

 
24. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – Rovigno za 

2017. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – 
Rovigno, Upravni odjel za društvene djelatnosti 



 
25. Izvješće o radu Zavičajnog muzeja Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Zavičajni muzej Grada Rovinja – Rovigno, Upravni 
odjel za društvene djelatnosti 

 
26. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj za 2017. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Javna vatrogasna postrojba Rovinj, Upravni odjel za 
društvene djelatnosti  

 
27. Izvješće o radu Valbruna sport d.o.o. za 2017. godinu 
      Predlagatelj: Gradonačelnik 

            Nositelj stručne obrade: Valbruna sport d.o.o. Rovinj, Upravni odjel za       
            društvene djelatnosti 
 

28. Izvješće o radu gradske uprave Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: uz ostale Upravni odjel za financije, proračun i naplatu 
prihoda   

 
29. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja – Rovigno za 2017. 

godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda 
   

30. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje 
komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu 
sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije te održavanja građevina za 
odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj – Rovigno u 2018. godini 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni za komunalno gospodarstvo i izgradnju 
 

31. Informacija o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. za 2017. godinu 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Komunalni servis d.o.o. 

 
32. Informacija o poslovanju Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. za 2017. godinu 

Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. 
 

33. Odluka o donošenju UPU Valbruna istok u Rovinju 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 
izdavanje akata 

  
34. Odluka o donošenju UPU Lacosercio istok u Rovinju 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 
izdavanje akata 



 
35. Informacija o Programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2018.   

Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske 
fondove 

 
36. Financijsko izvješće poslovanja trgovačkog društva RUBINI d.o.o. Rovinj za 

2017. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske 
poslove 
 

37. Promet imovine 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske 
poslove 
 
 

SRPANJ - RUJAN 
 

38. Odluka o načinu upravljanja sportskim građevinama 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 

39. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja – Rovigno za 2018. 
godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda 
 

40. Izviješće o radu ˝Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre˝ od 1995-
2017 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 
 

41. Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje siječanj – lipanj 
2018. godine 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Ured i gradski upravni odjeli 

 
42. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Rovinja – Rovigno 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Odbor za dodjelu nagrade, počasti i priznanja Grada, 
Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika 
 

43. Promet imovine 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske 
poslove 
 

 



 
LISTOPAD – PROSINAC  
 

44. Plan i program rada Dječjeg vrtića i  jaslica «Neven» za pedagošku 2018./2019. 
godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Dječji vrtić i jaslice „Neven“, Upravni odjel za društvene 
djelatnosti   

 
45. Izvješće o radu Dječjeg vrtića i jaslica  «Neven» za pedagošku 2017./2018. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Dječji vrtić i jaslice „Neven“, Upravni odjel za društvene 
djelatnosti 

 
46. Plan i Program rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» za pedagošku 

2018./2019. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Talijanski dječji vrtić „Naridola“, Upravni odjel za društvene 
djelatnosti   

 
47. Izvješće o radu Talijanski dječji vrtić «Naridola» za pedagošku 2017./2018. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Talijanski dječji vrtić „Naridola“, Upravni odjel za društvene 
djelatnosti 
 

48. Prijedlog Plana i programa rada Valbruna sport d.o.o. za 2019. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Valbruna sport d.o.o., Upravni odjel za društvene 
djelatnosti 
   

49. Nacrt Proračuna Grada Rovinja – Rovigno za 2019. i projekcije za  2020. i 2021. 
godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda   

 
50. Nacrt Programa rada Gradonačelnika i  gradske uprave za 2019. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj  stručne  obrade: uz ostale Upravni odjel za financije, proračun i naplatu 
prihoda   

 
51. Prijedlog Proračuna Grada Rovinja – Rovigno za 2019. i projekcije za 2020. i 

2021. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda   

 
52. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Rovinja za 2019. godinu 

Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda   

 
 



53. Prijedlog Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika i upravni 
odjeli Grada 
 

54. Informacija o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. 
Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Komunalni servis d.o.o., Upravni za komunalno 
gospodarstvo i izgradnju  

 
55. Informacija o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. 

Predlagač: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Upravni za 
komunalno gospodarstvo i izgradnju 
  

56. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna DPU sv. Vid – San Vein i Valbruna 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 
izdavanje akata 

   
57. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna GUP-a Rovinj – Rovigno i s tim u 

vezi IV. Izmjena i dopuna PPUG-a Rovinj – Rovigno 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 
izdavanje akata 

 
58. Program rada i plan poslovanja trgovačkog društva RUBINI d.o.o. Rovinj za 

2019. godinu 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske 
poslove 
 

59. Promet imovine 
Predlagatelj: Gradonačelnik 
Nositelj stručne obrade: Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske 
poslove 
 

 Osim navedenih akata, Gradsko vijeće razmatrat će i donositi druge odluke i 
akte zasnovane na propisima koje donesu Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.  
 
 
Klasa:023-01/17-01/27            Predsjednik 
Ur.broj: 2171-01-01-18-3        Gradskog vijeća 
Rovinj – Rovigno, 06. veljače 2018.     Valerio Drandić,v.r. 
 
 
 


