


                                                   PRIJEDLOG 17. 8. 2016.  

Na temelju članka 391. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne 

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

143/12. i 152/14), članka 16. stavaka 2. i 3. 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., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće 

Grada Pazina na sjednici održanoj                             godine  donijelo je   

 

 

O D L U K U 

o osnivanju prava građenja 

u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 

 

 

Članak 1. 
Grad Pazin osniva pravo građenja na k.č. broj 257/5 (2281/1 N.I.) upisanoj u z.k. uložak broj 

2268 za K.O. Pazin u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u svrhu rekonstrukcije zgrade Dječjeg 

vrtića „Olga Ban“ Pazin.  

 

Članak 2. 
Pravo građenja iz članka 1. osniva se bez naknade, na rok od petnaest (15) godina, bez prava 

na povrat uloženih sredstava. 

 

Članak 3. 
Na temelju ove Odluke Grad Pazin i  Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin sklopit će Ugovor o 

osnivanju prava građenja. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pazina da u ime Grada Pazina potpiše Ugovor o osnivanju 

prava građenja. 

 

Članak 4. 

 Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju prava građenja u 

korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 33/14). 

  

 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u Službenim novinama Grada 

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

 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin,  

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

Predsjednik 

            Gradskog vijeća 

                         Boris Demark 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e nj e  

 

Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se članku 391. stavku 2. Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 

79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), koji propisuje da se obveza raspolaganja 

stvarima u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave putem 

javnog natječaja i po tržnoj cijeni ne odnosi na slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u 

vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 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 i članku 16. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09.)  kojim je propisano da se pravo 

građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Pazina može dodijeliti bez provođenja javnog natječaja i 

bez naknade ukoliko se isto dodjeljuje Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i pravnim osobama u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu, odluku o 

čemu donosi Gradsko vijeće. 

Predlaže se osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada u korist Dječjeg vrtića 

„Olga Ban“ Pazin u svrhu rekonstrukcije matične zgrade vrtića. Planirane su sljedeće aktivnosti 

povezane s rekonstrukcijom zgrade „gornjeg“ vrtića: 

a) usmjerene na usklađivanje broja djece i postojećeg prostora: 

- u prizemlju sa istočne strane izgraditi jednu novu sobu dječjeg boravka djece, površine 60m
2
; 

- površinu četiri sobe dnevnog boravka nad kojima se sanira krov povećati, dograditi s južne 

strane, u skladu s Državnim pedagoškim standardom;  

- u centralnom dijelu formirati hol s garderobama za djecu, odgojitelje i sanitarijama za 

odgojitelje; 

b)usmjerene na usklađivanje prostora objekta s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina 

osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti: 

- formirati novi, glavni ulaz u vrtić sa istočne strane; osigurati ulazak kolica (dječjih, 

invalidskih); 

c) usmjerene na poboljšanje uvjeta za radnike vrtića: 

- u prizemlju izvesti sobu zdravstvene voditeljice; 

- osigurati grijanje i hlađenje soba dnevnog boravka djece, sobe za odgajatelje (zbornica), ureda 

i sobe zdravstvene voditeljice; 

- sanirati dio hodnika koji spaja „stari“ i „novi“ dio zgrade i nad tim dijelom nadograditi sobe za 

radne sastanke i pripremu za rad odgojitelja (zbornicu),  

- spremište za didaktički materijal i potrošni materijal, te za arhivsku građu vrtića; 

- izgraditi 4 ureda (ured ravnateljice, ured u kojem će biti psiholog, ured za pedagoga, ured u 

kojem će biti defektolog i logoped), na katu; 

- izgraditi sanitarni čvor za odrasle osobe; 

d) usmjerene na poboljšanje građevinskih svojstava zgrade „gornjeg“ vrtića: 

- sanirati krov, fasadu i vanjsku stolariju na starom dijelu objekta (dio izgrađen 1971. godine);  

- u skladu s propisima, riješiti pitanje sigurnosnog stubišta; 

- osigurati prirodno ventiliranje praonice; 

- sanirati unutarnju drvenariju, zidove i podove; 

- zamijeniti dotrajalu opremu novom (namještaj za djecu, uredska oprema); 

- dodati spremište za bicikle i spremište za kosilicu. 

Članak 288. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisao je da se pravo građenja 

osniva dvostrukim upisom toga prava u zemljišnu knjigu, i to njegovim upisom kao tereta na zemljištu 

koje opterećuje i upisom kao posebnog zemljišno knjižnog tijela u novoosnovanom zk. ulošku. 

Nositelj prava građenja je ujedno i vlasnik zgrade dok ona postoji, odnosno u određenom roku na koji 

je to pravo osnovano. 

 Člankom 20. stavak 18. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 

(„Narodne novine“ broj 71/16) (dalje: Pravilnik) propisano je da u slučaju ulaganja u građenje 



građevine na zemljištu koje nije u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu u vlasništvu korisnika 

mora na ime korisnika biti uknjiženo pravo građenja na rok od najmanje 10 godina.  

Pravo građenja osnovano Odlukom o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga 

Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 33 /14) na istoj čestici, osnovano je 2014. godine na 

rok od 10 godina tako da ne zadovoljava gore navedeni rok iz Pravilnika, a u međuvremenu je 

utvrđeno i kako statika nosivih zidova zgrade vrtića nije u skladu s ranije projektiranom nadogradnjom 

slijedom čega je bilo nužno pristupiti izmjeni ranijeg projekta te izraditi novi projekt rekonstrukcije, 

kao i ishoditi novu građevinsku dozvolu. Slijedom navedenog, donošenjem ove Odluke o osnivanju 

prava građenja omogućava se Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin podnošenje valjane prijave u skladu s 

uvjetima propisanim Pravilnikom. 

Uz navedeno valja istaknuti da je jedan od kriterija za prolaz na natječaju (u slučaju da više 

prijavitelja na natječaju ostvari jednaki broj bodova) i vrijeme podnošenja prijave. Iz navedenog 

proizlazi da je u cilju povećanja vjerojatnosti za uspjeh na natječaju nužno podnijeti prijave u što je 

moguće kraćem roku nakon otvaranja natječaja pa se u skladu s time, a radi kompletiranja nužne 

natječajne dokumentacije, predlaže se donošenje predmetne odluke po hitnom postupku. 

  

 

 


