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PREDMET: Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu imovine,
prijedlog, dostavlja se.
Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo
Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu imovinom („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/10.),
u sastavu.
1. Leandar Hek, ing.građ., Heki 8B, Pazin, za predsjednika
2. Milorad Milanović, ing. geodezije, Frane Matejčića 4a, Pazin, za člana
3. Roberto Ladavac, dipl. oecc. Šime Kurelića 3, za člana
1. Lucija Paro, dipl. pravnica, Jurja Dobrile 5, za zamjenicu predsjednika
2. Lučano Ivančić, građ.tehničar, Kašćerga 18, za zamjenika člana
3. Luka Labinjan, ing. građ., Karojba 57e, za zamjenika člana.
Četverogodišnji mandat članovima Komisije istječe 23. veljače 2014. godine pa je potrebno
donijeti rješenje o imenovanju članova Komisije. Komisiju temeljem članka 4. Odluke o načinu,
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada
Pazina“ broj 21/09.) imenuje Gradsko vijeće Grada Pazina. U sastav Komisije za naredno razdoblje
mogu se predložiti dosadašnji članovi.
Zadaća je Komisije da u svakom pojedinom slučaju utvrđuje procjenu imovine koja se stavlja
u promet i utvrđuje tržišnu cijenu nekretnina u vlasništvu Grada Pazina.
Kod kupnje nekretnina u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih osoba Komisija daje mišljenje o
tržišnoj vrijednosti pojedine nekretnine.
Slijedom naprijed navedenog predlažemo da Gradsko vijeće Grada Pazina donese Rješenje o
imenovanju Komisije za procjenu imovinom za naredno četverogodišnje razdoblje.

Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.

Na temelju članka 4. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu
Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09.) i članka 22. Statuta Grada Pazina
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici
održanoj dana ____________ donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCJENU IMOVINE
Članak 1.
U Komisiju za procjenu imovine (dalje: Komisija ) imenuju se:
1. ______________________________________, za predsjednika/icu
2. ______________________________________, za člana/icu
3. ______________________________________, za člana/icu
1. ______________________________________, za zamjenika/icu predsjednika/ice,
2. ______________________________________, za zamjenika/icu člana/ice
3. ______________________________________, za zamjenika/icu člana/ice.
Članak 2.
Mandat članova Komisije i njihovih zamjenika traje četiri (4) godine.
Članak 3.
Komisija u skladu s Odlukom o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u
vlasništvu Grada Pazina u svakom pojedinom slučaju procjenjuje vrijednost imovine Grada Pazina i
utvrđuje njezinu tržnu cijenu, bilo da se ista stavlja u promet (prodaja, kupnja, zamjena i drugo) ili se
njezina vrijednost iskazuje u poslovnim knjigama.
Kod kupnje nekretnina u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih osoba Komisija daje mišljenje o
tržišnoj vrijednosti pojedine nekretnine.
Komisija punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje predsjednik ili zamjenik predsjednika i
najmanje jedan član ili zamjenik člana koji su stručni u konkretnom slučaju utvrđivanja vrijednosti
imovine.
Članak 4.
Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu imovine
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 3/10.).
Članak 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv.Petar u Šumi.
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