
 

 
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 
Šime Kurelića 22, Pazin 
OIB 03455963475 
 
Pazin, 12.09.2022.      
Broj: 550-1/22 
  
 

POZIV ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA 
 
 

Na temelju članka 265. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. stavka 1. Društvenog 
ugovora Usluga d.o.o. Pazin sazivam 
 
 

SJEDNICU NADZORNOG ODBORA 
 

 

koja će se održati u srijedu 21. rujna 2022. godine s početkom u 16,00 sati u sjedištu 
Društva u Pazinu, na adresi Šime Kurelića 22. 
 
 Za sjednicu Nadzornog odbora predlažem slijedeći  

 
 

D n e v n i   r e d :  
 

 
1. Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. 

godine. 
2. Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim 

javnim površinama. 
3. Pitanja i prijedlozi. 

 
                             

               Predsjednica Nadzornog odbora: 
                                   Kristina Kovaček, v.r. 
 
 
 
Priloženo se dostavlja radni materijali za sjednicu. Ostale informacije mogu se dobiti u 
sjedištu društva radnim danom od 7,ºº do 15,ºº sati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prijedlozi Odluka: 
 

Ad. 1. 
 

Prihvaća se Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. 
godine podneseno na temelju obrasca Računa dobiti i gubitka. 

 
Ad.2. 
 

I n f o r m a c i j a: 

Izmjene i dopune Općih uvjeta predlažu se iz razloga što je uvedeno novo parkiralište s 
naplatom u ulici Vladimira Gortana. Sukladno važećim Općim uvjetima, dodatne povlaštene 
uvjete parkiranja (250,00 kuna godišnje) ostvaruju fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem 
u neposrednoj blizini parkirališta s naplatom. Predlaže se u Općim uvjetima nadodati da 
dodatne povlaštene uvjete ostvaruju fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u ulicama: Trg 
Male funtane, Jurine i Franine te u ulici Bože Milanovića kućni broj 2. Člankom 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da Opće 
uvjete donosi isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave. Isporučitelj usluge ne donosi opće uvjete samostalno jer člankom 
30. stavkom 1. točka 5. Društvenog ugovora USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih 
djelatnosti (potpun tekst) od 03. rujna 2020. godine, određeno da Nadzorni odbor utvrđuje 
uvjete pružanja komunalnih usluga.  

P r i j e d l o g    O d l u k e: 
 
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 
110/18 i 32/20) i članka 30. stavka 1. točke 5. Društvenog ugovora USLUGA d.o.o. za 
obavljanje komunalnih djelatnosti (potpun tekst) od 03. rujna 2020. godine, Nadzorni odbor 
društva dana ___. rujna 2022. godine donio je  
 

 
Izmjene i dopune  OPĆIH UVJETA 

isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama 
 

 
Članak 1. 

U Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim 
površinama (Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i  
Sveti Petar u Šumi broj 5/19) u članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 
„Iznimno, dodatne povlaštene uvjete parkiranja mogu ostvariti fizičke osobe s 

prebivalištem ili boravištem u ulicama: Trg slobode, Muntriljska, Dinka Trinajstića, Vladimira 
Gortana, Narodnog doma, 25. rujna, 15 siječnja, Prolaz Jože Šurana, Trg Male funtane, Jurine 
i Franine, u ulici Bože Milanovića kućni broj 2, te umirovljenici s prebivalištem ili boravištem na 
području Grada Pazina.“ 
 

Članak 2. 
Ove izmjene i dopune Općih uvjeta primjenjuju se nakon što Gradsko vijeće Grada 

Pazina na iste dadne prethodnu suglasnost. 
 

Članak 3. 
Ove izmjene i dopune Općih uvjeta objavljuju se u Službenim novinama Grada Pazina 

i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i  Sveti Petar u Šumi, na mrežnim stranicama 
Grada Pazina, na oglasnom mjestu u poslovnim prostorijama isporučitelja i mrežnim 
stranicama isporučitelja. 

 

Broj: ___-1/22                                        Predsjednica Nadzornog odbora 
Pazin, ___. rujna 2022.                                                       Kristina Kovaček 
 


