
 
 

OBRAZLOŽENJE 
Odluke o priznanjima i nagradama Grada Pazina  

 
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je odredbi članka 11. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 192/05., 109/07., 25/08., 
36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/19. i 144/20.) te odredbama čl. 11. i 12. 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). 

 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA KOJA SE ŽELI 

POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA 
 

Odluka o priznanjima i nagrada Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/04. i 
21/09.) donesena je na Gradskom vijeću u listopadu 2004. godine, a minimalno je izmijenjena 2009. 
godine kada je izvršno tijelo umjesto Gradskog poglavarstva postao Gradonačelnik. 

Posljednjih godina na Komisiji za nagrade i priznanja u više je navrata bilo govora da je 
Odluku potrebno osuvremeniti i bolje definirati, a koji prijedlog su prihvatile i predsjednica Gradskog 
vijeća, te Gradonačelnica. 

Slijedom istog, učinjeno je sljedeće: 
- Izmijenjen je pravni osnov za donošenje, a zbog izmjene zakonskih propisa 
- Osuvremenjena je terminologija i usklađena sa važećim zakonskim propisima, kao i sa 

odlukom o ustrojstvu gradske uprave 
- Iznosi u kunama zamijenjeni su iznosima u eurima, na više, i zaokruženi 
- U tekst odluke uvedena je rodna ravnopravnost 
- Komisija koja je nadležna za provođenje Odluke više ne „obavještava javnost“, već 

„raspisuje javni poziv“ 
- Obrazac mora biti potpisan od ovlaštene osobe 
- Obrazloženje mora biti potkrijepljeno odgovarajućim informacijama koje je moguće 

provjeriti 
- Ukoliko predlaže neko tijelo/institucija/ustanova/udruga i sl., potrebna je suglasnost 

upravljačkog tijela 
- Komisija može pozvati predlagatelja prijedloga na davanje dodatnih objašnjenja i dostavu 

dodatne dokumentacije 
- Komisija obavještava predlagatelje da prijedlog nije prihvaćen, ili da je prijedlog priznanja 

smanjen/povećan 
- Ne isključuje se mogućnost da fizička osoba dobije nagradu, iako je član/ovlaštena osoba 

pravne osobe koja je kandidat 
- Izbačen je dio koji se odnosi na opoziv priznanja, u slučaju potrebe uvijek je moguće da 

Gradsko vijeće donese zasebnu odluku 
- Stupanje na snagu – dan nakon dana objave, a kako bi se čim prije išlo s raspisivanjem 

javnog poziva. 
 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
 
Sredstva su planirana Proračunom Grada Pazina za 2023. godinu u razdjelu Upravnog odjela 

za opću upravu i imovinsko pravne poslove. 
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IV. PRIJEDLOG ODLUKE 
 
Predlažemo da Gradsko vijeće razmotri i usvoji dostavljeni prijedlog Odluke 
 
V. SASTAV RADNE SKUPINE KOJA JE IZRADILA AKT 
 
Martina Brajković Mrak, pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne 

poslove, Melisa Družetić, Viša stručna suradnica 2. za opće i pravne poslove i  Ana Bančić, Referentica 
1. za poslove Gradskog vijeća.  
  

                                                           
 Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove 


