
        PRIJEDLOG ODLUKE 7.5.2015. 
 
             Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 
54/13, 148/13 i 92/14.) 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 ____________ donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o promjeni namjene javnog dobra  

 
1. Utvrđuje se da je zemljište označeno kao k. č. broj 4633/102 upisano u zk. uložak broj  

4513 za K. O. Pazin kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pazina izgubilo status javnog 
dobra i predstavlja građevinsko zemljište. 
 

2. Zemljišno – knjižna služba Općinskog suda u Pazinu izvršit će temeljem ove Odluke 
promjenu u zemljišnim knjigama na način da će na zemljištu iz točke 1. ove Odluke brisati upis 
vlasništva: Javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pazina i kao vlasnika istog upisati Grad 
Pazin. 
 

3. Zadužuje se  Upravni  odjel  za  komunalni  sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada  
Pazina da poduzme sve mjere i radnje radi provedbe ove Odluke. 
 
 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.    
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Uvidom u kopiju katastarskog plana i stanje na terenu utvrđeno je da k. č. broj 4633/102 
upisana u zk. uložak broj 4513 za K. O. Pazin (Zabrežani) u površini od 169 m2 više ne predstavlja 
javno dobro – put.  

Ista je funkciju izgubila nakon izgradnje novog ulaza u naselje Maršeti i sada predstavlja dio 
ograđenog dvorišta društva Filix d.o.o. Pazin. Novi ulaz u naselje definiran je lokacijskom dozvolom 
koju je izdao ovaj Upravni odjel Grada Pazina pod brojem KLASA: UP/I-350-05/11-02/30 od 21. 
ožujka 2014. godine.  

Promjena namjene predmetne katastarske čestice i njezin upis u vlasništvo Grada Pazina 
omogućio bi rješavanje imovinsko pravnih odnosa na predmetnom zemljištu i zemljištu koje sada čini 
ulaz u naselje, a u privatnom je vlasništvu. 
 Pravni temelj za donošenje Odluke o promjeni namjene javnog dobra nalazi se u članku 103. 
Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.) koji propisuje da se 
nerazvrstanoj cesti može ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi kada je trajno prestala potreba 
korištenja nerazvrstane ceste ili korištenja njezina dijela. Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Po ukidanju statusa javnog 
dobra nekretnina kojoj status prestaje ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se 
području nalazi.  
 
 
          GRAD PAZIN 






