
Prijedlog, 14.5. 2015. 
 
 Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 
04/13. i 23/14.), a uvezi s člankom 60. stavkom 2. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 14/15.) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj dana 
____________ donijelo je sljedeću 
 
 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na 

Odluku o osnivanju prava građenja 
 
 
                                                                         Članak 1. 

Daje se suglasnost na Odluku o osnivanju prava građenja KLASA: 372-01/13-01/11, 
URBROJ: 2163/01-10-01-15-6, od 7. svibnja 2015. u tekstu kako je predložio Školski odbor Osnovne 
škole Vladimira Nazora Pazin i dozvoljava Osnovnoj školi da na budućoj novoformiranoj k.č. broj 
162/3 u k.o.  Tinjan, osnuje pravo građenja u korist Općine Tinjan kao nositelja prava građenja.  
  
 
                                                                        Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
Predsjednik Gradskog vijeća 

Boris Demark, prof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazloženje na 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na 

Odluku o osnivanju prava građenja 
 

  
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 
Člankom 60. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin („Službene novine“ broj 14/15.) 

(dalje: Škola) određeno je da je za  stjecanje, opterećivanje ili  otuđivanje  nekretnina  i  druge  
imovine u vlasništvu Škole čija je pojedinačna vrijednost veća od 200.000,00 kuna, potrebna 
suglasnost Osnivača. Osnivač Škole je Grad Pazin.  

 
II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

 
Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin (dalje: Škola) na sjednici održanoj dana 

07. svibnja 2015. godine donio je Odluku o osnivanju prava građenja na budućoj novoformiranoj k.č. 
broj 162/3 u k.o.  Tinjan.  

Općina Tinjan podnijela je pisani zahtjev Školi da se u skladu s Geodetskim projektom za 
izgradnju dječjeg vrtića u Tinjanu od 30. travnja 2015. godine, broj 673/2014., kojeg je izradila tvrtka 
Geoplan d.o.o. Poreč – izvrši parcelacija nekretnine na k.č. 162/1 k.o. Tinjan i predložila da Školski 
odbor donese Odluku o osnivanju prava građenja na budućoj novoformiranoj k.č. broj 162/3 K.O. 
Tinjan za potrebe izgradnje dječjeg vrtića u Tinjanu, te Odluku o prijenosu prava vlasništva na 
nekretnini na budućoj novoformiranoj k.č.br. 162/4 K.O. Tinjan, a za potrebe pristupa zgradama 
Područne škole Tinjan i budućeg dječjeg vrtića.  

Budući je Statutom Škole određeno da ova ustanova može raspolagati nekretninama 
vrijednosti iznad 200.000,00 kuna samo uz suglasnost osnivača, zatražila je da Grad Pazin kao osnivač 
Škole da suglasnost na Odluku o osnivanju predmetnog prava građenja.       

Elaboratom o procjeni vrijednosti nekretnine upisane u z.k.ul.br. 1368 u k.o. Tinjan, za dio 
k.č.br. 162/1, izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka graditeljske struke Denisa Lakošeljca, dipl. 
ing. građ., broj: 6-XI/2014, od 22. studenog 2014., vrijednost kvadratnog metra predmetne nekretnine 
procijenjena je na 176,00 kuna (23 eura).  

Iz navedenog proizlazi vrijednost buduće novoformirane k.č.br. 162/4 K.O. Tinjan iznosi 
33.264,00 kuna (4.347,00 eura), slijedom čega na navedenu Odluku Gradsko vijeće sukladno Statutu 
Škole ne mora dati suglasnost. 

Prema navedenom elaboratu vrijednost buduće novoformirane k.č.br. 162/3 k.o. Tinjan, koja 
će se opteretiti pravom građenja, iznosi 771.000,00 kuna.  

Slijedom naprijed navedenog, a sukladno članku 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine 
Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.) i članku 60. Statuta  Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 14/15.), predlažemo Gradskom vijeću da prihvati prijedlog 
Odluke o davanja suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja, od 07. svibnja 2015. godine u 
tekstu kako ga je u privitku ovog prijedloga dostavio Gradonačelnik Grada Pazina.  

 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  
 
 Za provedbu predmetne Odluke nije potrebno izdvajati dodatna sredstva. 
 
 
 

                                                                 
 
 






















