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PREDSJEDNIKU  
GRADSKOG VIJEĆA 

          P  A  Z  I  N 
 
Predmet:  Prijedlog Odluka za dodjelu priznanja  
     i nagrada Grada Pazina, dostavlja se. 
 
 Nakon provedenog natječajnog postupka i pristiglih prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada 
Grada Pazina, Komisija za priznanja i nagrade Gradskog vijeća Grada Pazina, rukovodeći se uvjetima 
i kriterijima za dodjelu priznanja propisanim Odlukom o priznanjima i nagradama Grada Pazina 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 15/04. i 21/09.), utvrdila je konačni prijedlog i predlaže da se za  
2011. godinu: 
 

I.  PLAKETA GRADA PAZINA,  dodijeli 
ALEKSANDRU ANZURU, kao znak posebnog priznanja za uložene napore u popularizaciji 

i organizaciji boćarskog sporta, za angažman u izboru Pazina domaćinom Europskog prvenstva u 
boćanju koje će se održati u rujnu 2012. godine, te za sveukupan doprinos na promociji Pazinštine i 
Istre u zemlji i inozemstvu. 
 
 II. POVELJA GRADA PAZINA, dodijeli 

1. IVANU MACINIĆU, župniku, kao znak priznanja za dugogodišnji pastoralni rad u Župi 
Beram, za ostvarene rezultate u području zaštite kulturne baštine, te za obnovu i očuvanje crkvenih 
objekata u Bermu. 
  

2. VJEKOSLAVU MILOTIĆU, kao znak priznanja za dugogodišnji rad na obuci kandidata 
za vozače i na unapređenju prometne kulture, te za prepoznatljiv doprinos u kulturnim i društvenim   
aktivnostima  na području Grada Pazina i Pazinštine. 

  
 III. ZAHVALNICA GRADA PAZINA, dodijeli 
 DUŠICI DEFAR, kao znak priznanja za organizaciju sportskih aktivnosti i okupljanju mladih 
u Mjesnom odboru Stari Pazin, te za trideset godina rada u jednom od rijetkih preostalih mlinova u 
Istri, čime doprinosi promociji Pazina i Pazinštine. 
 

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Pazina da razmotri  prijedlog Komisije, te da u skladu s 
člankom 18. stavkom 1. Odluke o priznanjima i nagradama Grada Pazina donese odluke o dodjeli 
nagrada i priznanja. 
 Nagrade i priznanja uručit će se dobitnicima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada 
Pazina, koja će se održati povodom Dana Grada Pazina. 

Za izvjestioca na Gradskom vijeću određuje se Stanko Mališa, predsjednik Komisije. 
 
         Predsjednik Komisije 
            Stanko Mališa,v.r. 


