


 

Prijedlog 18. kolovoza 2020. 

 

            Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 17/09., 4/13.,  

23/14., 1/18. i 5/20), u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(„Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.) Gradsko vijeće Grada Pazina ______ 

na sjednici održanoj ____________ donijelo je 

 

O D L U K U 

o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja uređenja platoa Spomen doma 

 

Članak 1. 

             Odlukom se Pučkom otvorenom učilištu Pazin prenosi bez naknade vrijednost investicijskog 

ulaganja – uređenje platoa ispred Spomen doma u iznosu od 553.700,85  kuna. 

Članak 2. 

             Pučko otvoreno učilište Pazin će za ulaganja na dugotrajnoj imovini iz točke 1. Odluke povećati 

vrijednost svoje dugotrajne imovine u svojim poslovnim knjigama te provesti odgovarajuća knjiženja u 

skladu s propisima o proračunskom računovodstvu. 

Članak 3. 

             Grad Pazin će isknjižiti vrijednost navedenog ulaganja koje je evidentirano na računu – 051195 

Građevinski objekti u pripremi – Plato Spomen doma. 

 

Članak 4. 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

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

 

KLASA:                                                                                     

URBROJ 

Pazin, 

 Predsjednik  

           Gradskog vijeća 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

Pravna osnova za donošenje Odluke o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja uređenja 

platoa Spomen doma nalazi se u članku 17. i 18. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom 

planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.), u kojem se definiraju načela iskazivanja 

imovine, te članku 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 17/09., 4/13.,  23/14., 

1/18. i 5/20). Odluka se donosi i temeljem naloga Državnog ureda za reviziju iz Izvješća o obavljenoj 

financijskoj reviziji Grada Pazina za 2018. godinu. 

 

II. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE   

Grad Pazin je temeljem provedene nabave za izvođenje radova popločenja platoa i stepeništa 

Spomen doma u Pazinu financirao radove za navedenu investiciju u iznosu od 192.515,83 kn, te stručni 

nadzor u iznosu od 7.000,00 kn. Za navedenu investiciju Kamen d.d. Pazin  donirao je potreban materijal 

za popločenje temeljem sklopljenog Ugovora o donaciji u iznosu od 354.185,02 kn. Sveukupna 

vrijednost investicije iznosi 553.700,85 kn. Budući se radi o investicijskom ulaganju u imovinu Pučkog 

otvorenog učilišta predlaže se prenijeti ulaganje, bez naknade, Pučkom otvorenom učilištu koje će 

temeljem  Odluke povećati vrijednost svoje dugotrajne imovine, a Grad Pazin će ulaganje evidentirano 

na računu 051195 Građevinski objekti u pripremi – Plato Spomen doma, isknjižiti iz svojih poslovnih 

knjiga.  

 

 

 

Upravni odjel za gospodarstvo, 

                                                                                                     financije i proračun 


