


 

Prijedlog 9. rujna 2019. 

Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09., 

4/13., 23/14. i 1/18.), i članka 2. stavak 2. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj  21/09. i 12/18.), a u vezi 

s člankom 391. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 

91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00. 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 

143/12. i 152/14.) Gradsko vijeće Grada Pazina dana ________________ donosi 

 

 

O D L U K U  

o zamjeni nekretnina  

 

Članak 1. 

 Grad Pazin i Usluga d.o.o. Pazin izvršit će zamjenu nekretnina u svom vlasništvu na način da: 

 - Grad Pazin daje, a Usluga d.o.o. Pazin prima u vlasništvo nekretninu katastarske oznake k. č. 

broj 140/3 (1760 N.I.) K. O. Pazin, koja u naravi čini poslovnu zgradu s dvorištem na adresi Vincenta 

od Kastva 4 u Pazinu, procijenjene vrijednosti 605.000,00 kuna 

 -  Usluga d.o.o. Pazin daje, a Grad Pazin prima u vlasništvo nekretninu katastarske oznake     

k. č. broj 1305/1 ZGR. upisanu u zk. uložak broj 3312 za K. O. Pazin (dio k. č. 2408/12 N.I.) koja u 

naravi čini poslovnu zgradu na adresi Jože Šurana 3, u Pazinu, procijenjene vrijednosti 581.000,00 

kuna. 

  Usluga d.o.o. Pazin dužna je Gradu Pazinu uplatiti novčani iznos u visini razlike vrijednosti 

zamijenjenih nekretnina.  

 

Članak 2.  

Na temelju ove Odluke i u skladu s njome gradonačelnik Grada Pazina će u ime Grada Pazina 

sklopiti ugovor o zamjeni nekretnina.  

 

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada 

Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

 

 

 

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  PAZINA 

 

                 Predsjednik  

          Gradskog vijeća 

                                                                                                                                 Davor Sloković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

 I. PRAVNI TEMELJ 

Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u članku 22. točka 18. Statuta Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.) i članku 2. stavak 2. Odluke o 

načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine 

Grada Pazina“ broj  21/09. i 12/18.). 

Člankom 2. stavak 2. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj  21/09. i 12/18.) propisano je da o 

stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine u vlasništvu Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 

0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 

stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine odlučuje Gradonačelnik Grada Pazina (dalje: 

Gradonačelnik) u skladu sa zakonom i ovom Odlukom. Ukoliko vrijednost imovine prelazi vrijednost 

iz stavka 1. ovog članka o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine odlučuje Gradsko vijeće 

Grada Pazina. 

 Člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 

68/98., 137/99., 22/00., 73/00. 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 

152/14.) propisano je da se odredbe o obvezi jedinica lokalne samouprave da se nekretninom može 

raspolagati isključivo putem javnog natječaja ne odnose na slučajeve kad pravo vlasništva na 

nekretninama stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te 

pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u 

vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u 

interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.  

 

 II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE  

 Predmetnom zamjenom Grad Pazin stekao bi pravo vlasništva nekretnine katastarskih oznaka 

k. č. broj 1305/1 ZGR. (k.č. broj 2408/12 N.I. K. O. Pazin) upisane u zk. uložak broj 3312 za K.O. 

Pazin, kao vlasništvo Usluga d.o.o. Pazin, u naravi zgrada u Pazinu na adresi Jože Šurana 3, u Pazinu, 

kraj gradske tržnice, ukupne površine 127 m
2
, u kojoj je pred dovršetkom uređenje Poduzetničkog 

inkubatora. Nekretnina je procjenom Denisa Lakošeljca, dipl. ing. građ., ovlaštenog sudskog vještaka 

za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina, procijenjena na vrijednost od 581.000,00 kuna 

(78.302 €).  

 S druge strane, Usluga d.o.o. Pazin zamjenom bi stekla pravo vlasništva na nekretnini 

katastarskih oznaka k.č. broj 140/3 K. O. Pazin (nastala geodetskim elaboratom iz dijela k.č. broj 

140/1, k. č. broj 63/6 zgr., dijela k. č. broj 63/7 zgr, dijela k. č. broj 63/10 zgr. sve upisane u zk. uložak 

broj 3332 za K. O. Pazin, koji je u postupku provedbe u zemljišnim knjigama, u novoj izmjeri 

označena kao k.č. broj 1760 N. I. K. O. Pazin), u naravi zgrada u Pazinu na adresi prolaz Vincenta od 

Kastva 4, ukupne površine 541 m
2
, od čega 112 m

2
, čini zgradu, 27 m

2
 nadstrešnicu i 402 m

2 
dvorište. 

U navedenoj nekretnini Usluga d.o.o. već dugi niz godina obavlja dio svojih djelatnosti. Nekretnina je 

procjenom Denisa Lakošeljca, dipl. ing. građ., ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu 

vrijednosti nekretnina procijenjena na iznos od 605.000 kuna (81.536 €).  

 Ugovorom će se Usluga d.o.o. Pazin obvezati Gradu Pazinu isplatiti iznos od 24.000,00 kuna, 

koji čini razliku u vrijednosti između primljene i dane nekretnine.  

 

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav,  

prostorno uređenje i graditeljstvo 
 

 
























