
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
             GRAD PAZIN 
Odbor za imenovanje naselja,  
ulica i trgova u Gradu Pazinu 
KLASA: 015-08/14-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-03-14-4 
Pazin, 31. prosinca 2014. 
 

PREDSJEDNIKU  
GRADSKOG VIJEĆA 

P  A  Z  I  N 
 
Predmet: Odluka o određivanju imena ulica u  

   Poslovnoj zoni „Ciburi“ Grada Pazina, 
              - prijedlog, dostavlja se.  

 
 
 Na temelju članka  46. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine 
Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni 
„Ciburi“ Grada Pazina upućuje se  predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 
 

Na sjednici Gradskog vijeća, predmetnu će Odluku obrazlagati predstojnik Ureda Grada 
Pazina ili Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustava, prostorno uređenje i 
graditeljstvo. 
 

 
           Predsjednik Odbora 
          Stanko Družeta,v.r.  
 
 
 
Prilog:  - Prijedlog odluke 

- Obrazloženje 
 - Grafički prikaz. 
 
Dostaviti: 
1. Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina, 
2. Gradonačelniku Grada Pazina,  
3. Upravnom odjelu za komunalni sustava, prostorno  
    uređenje i graditeljstvo, 
4. Uredu Grada Pazina, 
5. Arhiva – ovdje. 
 

 
 
 
 



 
Prijedlog, prosinac 2014. 

 
 

Na temelju članka 9. stavka Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj 54/88) i članka 22. 
Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće 
Grada Pazina  na sjednici održanoj ----------- 2015. godine donosi  
 
 

O D L U K U  
o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni „Ciburi“ Grada Pazina 

 
 

Članak 1. 
Ulici u Poslovnoj zoni „Ciburi“ Grada Pazina koja započinje zapadno od ceste Pazin – Pula, 

od sjecišta k.č. broj 11066/1 S.I. (3808/1 N.I.) za K.O. Pazin i k.č. broj 3988 S.I. za K.O. Zabrežani do 
k.č. broj 11104/3 S.I. za K.O. Zabrežani određuje se ime  "Obrtnička ulica".   

 
Članak 2. 

Ulici u Poslovnoj zoni „Ciburi“ Grada Pazina koja započinje sjeverozapadno od ceste Pazin – 
Pula od sjecišta k.č. broj 11066/7 za K.O. Zabrežani do k.č. broj 4017/6, k.č. broj 4017/1, k.č. broj 
4017/16 i k.č. broj 4017/15 sve K.O. Zabrežani, s južnim krakom/ogrankom koji graniči sa k.č. broj 
4016/2 i k.č. broj 4017/2 za K.O. Zabrežani određuje se ime "Industrijska ulica".  

 
Članak 3. 

Grafički prikaz ulica iz članka 1. i članka 2. sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 015-08/14-01/01 
URBROJ: 2163/01-03-03-14- 
Pazin,     
 
 
 

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  PAZINA 
 
 
 
          Predsjednik 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE  

 
Uz Prijedlog odluke o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni „Ciburi“ Grada Pazina 

 
 

Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu je na sjednici održanoj 29. 
prosinca  2014. godine razmatrao prijedloge za imenovanje ulica na području Poslovne zone „Ciburi“ 
Grada Pazina. 

Predmetom imenovanja su dvije ulice na području Poslovne zone „Ciburi“, i to: 
- prva ulice koja započinje zapadno od ceste Pazin – Pula, od sjecišta k.č. broj 11066/1 S.I. 

(3808/1 N.I.) za K.O. Pazin i k.č. broj 3988 S.I. za K.O. Zabrežani do k.č. broj 11104/3 S.I. za K.O. 
Zabrežani u naravi cesta za Auto Hrvatska prodajno servisni centri d.o.o., te  

- druga ulica koja započinje sjeverozapadno od ceste Pazin – Pula od sjecišta k.č. broj 11066/7 
za K.O. Zabrežani do k.č. broj 4017/6, k.č. broj 4017/1, k.č. broj 4017/16 i k.č. broj 4017/15 sve K.O. 
Zabrežani, s južnim krakom/ogrankom koji graniči sa k.č. broj 4016/2 i 4017/2 za K.O. Zabrežani. 
Ulica je u obliku slova „T“ u naravi cesta za  objekte, tvrtke Marino i sinovi, Feroaluminij, Eltor, Pajca 
Moto-ris, Viplast, Ghia Staff, Ghia Pro, Ghia Sport, Goldfren, Intereuropa i drugi. 

Nekretnine u kat. općini Pazin imaju oznaku kat. čestice u novoj izmjeri (N.I.) i u staroj 
izmjeri (SI), dok u kat. čestice u katastarskoj općini Zabrežani imaju oznaku u staroj izmjeri (SI).  

Postupak imenovanja ulica na području Poslovne zone „Ciburi“ započet je zbog potrebe 
imenovanja novoizgrađenih ulica kako bi se mogli pripremiti i provesti postupci dodjele adresa i 
kućnih brojeva na novoizgrađenim građevinama na tom području.  

O potrebi imenovanja ulica na području Poslovne zone „Ciburi“, kao i o prijedlozima 
imena/naziva tih ulica obaviješten je predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Stari Pazin i zatraženo je 
mišljenje Mjesnog odbora  koje se o predmetu nije očitovalo.  

S obzirom da se radi o području u kojem su izgrađeni poslovni i gospodarski subjekti Odbor 
predlože da se ulice imenuju imenom "Obrtnička ulica" i "Industrijska ulica" za područja kako je to 
opisano u člancima 1. i 2. Prijedloga odluke i ucrtano na grafičkom prikazu.  

Na području Grada Pazina nema ulica s tim imenima odnosno nazivima.  
 
Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu utvrđeni Prijedlog odluke  

sukladno odredbi članka 46. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća dostavlja predsjedniku Gradskog 
vijeća na razmatranje i usvajanje. 
 
 
 
           Predsjednik Odbora 
          Stanko Družeta, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 
4/13. i 23/14.), a na prijedlog Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu, 
Gradonačelnik Grada Pazina dana 23. veljače 2015. godine, donosi 

 
 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
 

1. Gradonačelnik podržava Prijedlog odluke o određivanju imena ulica u Poslovnoj zoni 
„Ciburi“ Grada Pazina koju je podnio Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu. 

 
 2. Ovaj Zaključak proslijedit će se predsjedniku Gradskog vijeća na daljnje postupanja.  
  
  
 
KLASA: 015-08/14-01/01 
URBROJ: 2163/01-01-01-15-5 
Pazin, 23. veljače 2015. 
 
 

GRADONAČELNIK  GRADA  PAZINA 
 
 
 
           Gradonačelnik 
                                        Renato Krulčić, v.r. 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Gradskom vijeću Grada Pazina, 
2. Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu 
3. Arhiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


