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P  A  Z  I  N 

 
PREDMET: Odluka o promjeni namjene javnog dobra, 
                   - prijedlog, dostavlja se. 

 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 
4/13.), prijedlog 

 
 

Odluke o promjeni namjene javnog dobra 
 
 

u tekstu kako ju je dostavio Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 
svojim dopisom KLASA: 940-01/12-01/109, URBROJ: 2163/01-07-12-13-7 od 03. listopada 2013. 
godine, upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 
 

Za izvjestioca na Vijeću po predmetnoj Odluci određuje se Daniel Maurović, pročelnik 
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.  
 
 
 
          Gradonačelnik 
          Grada   Pazina 
                   Renato Krulčić,v.r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PRIJEDLOG 14.11.2013. 
 
                 Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 83/11., 22/13. i 
54/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13.) 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj ____________ donijelo je  
 
 
 

O D L U K U 
o promjeni namjene javnog dobra  

 
 
 

1. Utvrđuje  se  da  je  zemljište  označeno  kao  k. č. broj 6689/3 upisano u zk. uložak J. D. za 
K. O. Lindar kao vlasništvo: Javno dobro za K. O. Lindar, izgubilo namjenu javnog dobra i predstavlja 
građevinsko zemljište. 
  

2. Zemljišno – knjižna služba Općinskog suda u Pazinu izvršit će temeljem ove Odluke 
promjenu u zemljišnim knjigama na način da će na zemljištu iz točke 1. ove Odluke brisati upis 
vlasništva: Javno dobro za K. O. Lindar i kao vlasnika istog upisati Grad Pazin. 
 

3. Zadužuje se  Upravni  odjel  za  komunalni  sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada  
Pazina da poduzme sve mjere i radnje radi provedbe ove Odluke. 
 
 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.    
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Uvidom u skicu izmjere koju je sačinilo društvo Robur d.o.o. iz Zagreba utvrđeno je da je na 
zemljištu katastarskih oznaka k. č. broj 6689/3 K. O. Lindar površine 144 m2  sagrađena građevina za 
koju je temeljem odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne 
novine“ broj 86/12.) podnesen zahtjev za legalizaciju. Zemljište se nalazi u naselju Matunčići u 
Pazinu.  
 Predmetno zemljište u zemljišne knjige Općinskog suda u Pazinu dolazi upisano u zk. uložak 
javnog dobra, kao javno dobro – put, a kao takvo se ne koristi već duži niz godina. Put u naravi 
zaobilazi predmetnu građevinu i ide katastarskom česticom oznake k. č. broj 2892/3 K. O. Lindar, 
površine 173 m2  u privatnom vlasništvu. Kako bi se stvarno stanje uskladilo sa zemljišno – knjižnim 
potrebno je promijeniti namjenu ove k. č. na način da se ista iz javnog dobra upiše u vlasništvo Grada 
Pazina i izvršiti zamjenu zemljišta.     
 Pravni temelj za donošenje Odluke o promjeni namjene javnog dobra nalazi se u članku 103. 
Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13. i 54/13.) koji propisuje je da se nerazvrstanoj 
cesti može ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi kada je trajno prestala potreba korištenja 
nerazvrstane ceste ili korištenja njezina dijela. Odluku o ukidanju statusa javnog dobra donosi 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Po ukidanju statusa javnog dobra nekretnina kojoj 
status prestaje ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.  
   

 
 

 




