
  
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
            GRAD PAZIN 
         Gradonačelnik 
 
KLASA: 940-01/14-01/86 
URBROJ: 2163/01-01-01-14-4 
Pazin, 17. studeni 2014. 
 

PREDSJEDNIKU  
GRADSKOG VIJEĆA 

P  A  Z  I  N 
 
 
PREDMET: Odluka o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, 

- prijedlog, dostavlja se. 
 
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 
23/14), Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 
upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 

 
Za izvjestioca na Vijeću po predmetnoj Odluci određuje se Daniel Maurović, pročelnik 

Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.  
 
 
            Gradonačelnik 
             Grada   Pazina 
                     Renato Krulčić,v.r. 
 
 
 
Prilog:  - Odluka, 
 - Obrazloženje, 
 - Skica. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
       PRIJEDLOG ODLUKE 17.11.2014. 
 
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. 
i 143/12.), 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 dana ……………… 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 zk. uložak broj 

2268 za K.O. Pazin u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u svrhu fazne rekonstrukcije – dogradnje 
i nadogradnje objekta Dječjeg vrtića za koju je Upravni odjel za komunalni sustav prostorno uređenje i 
graditeljstvo Grada Pazina izdao Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/11-02/38, URBROJ: 
2163/01-07-07-12-17 od 23. ožujka 2012. godine i Potvrdu glavnog projekta KLASA: 361-03/13-
03/01, URBROJ: 2163/01-07-07-13-8 od 11. veljače 2013. godine. 

 
Članak 2. 

Pravo građenja iz članka 1. osniva se bez naknade, na rok od deset (10) 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. 

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

 
 
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O b r a z l o ž e nj e 

Odluke o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 
 

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. i 143/12.), 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 fazne rekonstrukcije – dogradnje i nadogradnje Vrtića. Lokacijskom 
dozvolom KLASA: UP/I-350-05/11-02/38, URBROJ: 2163/01-07-07-12-17 od 23. ožujka 2012. 
godine i Potvrdom glavnog projekta KLASA: 361-03/13-03/01, URBROJ: 2163/01-07-07-13-8 od 11. 
veljače 2013. godine koju je izdao  Upravni odjel za komunalni sustav prostorno uređenje i 
graditeljstvo Grada Pazina, kao investitoru dopušteno je izvođenje radova fazne rekonstrukcije – 
dogradnje i nadogradnje dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na način kako je to prikazano u glavnom 
projektu kojeg je izradila Tatjana Berton, dipl ing. arh., zajedničke oznake 01/03/2012. od svibnja 
2013. godine. 

Rekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja objekta je na k.č. broj 257/5 (2281/1 N.I.) upisanoj u 
zk. uložak broj 2268 za K. O. Pazin kao vlasništvo Grada Pazina. U katastarskom operatu površina 
predmetne k. č. je 6.298 m2, što čini kuća površine 1,605 m2  i dječji vrtić i dvorište u površini od 
4.693 m2. 

Planirana je dogradnja i nadogradnja građevine na način da bi rekonstruirana građevina imala 
ukupnu bruto površinu 2.102,85 m2. Rekonstrukcija obuhvaća dogradnju prizemlja u središnjem 
istočnom dijelu zgrade, nadogradnju južnog dijela zgrade, te zamjenu postojećeg spremnika lož ulja, i 
postavu solarnih kolektora za pripremu tople vode. 

Izradu projektne dokumentacije za ovaj projekt sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 100.000,00 kuna. 

Vrijednost investicije prema troškovniku koji čini sastavni dio glavnog projekta procijenjena 
je u visini od 2.767.123,05 kuna. 

Za potrebe kandidiranja projekta za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije 
potrebno je izvršiti prijenos predmetne investicije sa Grada Pazina na Dječji vrtić Olga Ban Pazin, a u 
tu svrhu u korist Dječjeg vrtića na predmetnoj nekretnini osnovati i pravo građenja. Jedini osnivač 
Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin je Grad Pazin. 

Člankom 127. stavak 2. Zakona o gradnji (Narodne novine“ broj 153/13.) propisana je obveza 
novog investitora da zahtjevu za izmjenu akta za gradnju priloži dokaz o pravnom interesu, što je u 
ovom slučaju ugovor o pravu građenja.  

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. 
  
 




