
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“  broj 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

143/12 i 152/14), članka 12. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 

broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine 

Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici 

održanoj dana 21. prosinca 2022. godine donosi   

ODLUKU 

o davanju na korištenje i upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine Barban 

ustanovi Dječjem vrtiću „Tratinčica“ 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općina Barban kao vlasnik nekretnina u Barbanu i Sutivancu daje iste na 

korištenje i upravljanje ustanovi Dječjem vrtiću „Tratinčica“, OIB: 15939641510 radi 

obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. 

 

Članak 2. 

Predmet korištenja i upravljanja su nekretnine na adresi: 

− Barban 133, 52207 Barban, na katastarskoj čestici 192/8 k.o. Barban, sveukupne površine 

1055 m2 i 

− Cvitići 27, 52341 Žminj, na katastarskoj čestici 618/3 k.o. Sutivanac, sveukupne površine 

1315 m2. 

 

Članak 3. 

Nekretnine iz članka 2. ove Odluke daju se na korištenje i upravljanje bez naknade, na 

neodređeno vrijeme sve dok postoji potreba ustanove Dječjeg vrtića „Tratinčica“ za prostorom 

radi obavljanja registrirane djelatnosti. 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Barban da na temelju ove Odluke s ustanovom Dječjim vrtićem 

„Tratinčica“ sklopi ugovor o davanju na korištenje i upravljanje nekretninama iz članka 2. ove 

Odluke ustanovi Dječjem vrtiću „Tratinčica“, na neodređeno vrijeme, bez naknade. 

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka odredit će se uvjeti korištenja i upravljanja nekretninama 

iz članka 2. ove Odluke, kao i međusobna prava i obveze Općine Barban i ustanove Dječjeg 

vrtića „Tratinčica“. 

  



Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Barban“. 

 

 

 

KLASA:  

URBROJ: 2163-12-02-22-  

Barban, 21. prosinca 2022. godine  

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 

  



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA 

Odredbom članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

143/12 i 152/14), između ostalog, propisano je da ovlasti za raspolaganje, upravljanje i 

korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određena propisom o ustrojstvu 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije 

određeno. 

Odredbom članka 12. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), propisani su uvjeti za početak obavljanja djelatnosti 

dječjeg vrtića, među kojima je kao uvjet navedeno i osiguran prostor i oprema za trajno 

obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim 

pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Odredbom članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 

12/18, 60/21 i 4/22) propisano je da Općinsko vijeće Općine Barban donosi pojedinačne akte o 

stjecanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 

70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju 

imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom. 

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

Prijedlogom Odluke o davanju na korištenje i upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine 

Barban ustanovi Dječjem vrtiću „Tratinčica“, Općina Barban kao vlasnik nekretnina iz članka 

2. prijedloga Odluke, daje iste na korištenje i upravljanje ustanovi Dječjem vrtiću „Tratinčica“ 

radi obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, te se ovlašćuje načelnik Općine 

Barban da na temelju predmetne Odluke sklopi s ustanovom Dječjim vrtićem „Tratinčica“ 

ugovor o davanju na korištenje i upravljanje navedenih nekretnina ustanovi Dječjem vrtiću 

„Tratinčica“, na neodređeno vrijeme, bez naknade, kojim će se regulirati međusobna prava i 

obveze ugovornih strana. 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Akta kao u prijedlogu.  

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta nije potrebno osigurati financijska sredstva u proračunu Općine 

Barban.                                                                                                                            


