
   
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA FAŽANA
Klasa: 310-02/13-01/5
Urbroj:  2168/08-03/00-13-2
Fažana, 07.10.2013.

Na temelju članka 39. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ br.
13/10.), Općinsko vijeće Općine Fažana, na sjednici održanoj 07.10.2013. godine, donosi 

O  D  L  U  K  U
o prijenosu prava vlasništva bez naknade na kč. br. 525/zgr. k.o. Fažana trgovačkom

društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb

Članak 1.
Utvrđuje se :

- da  je  Općina  Fažana  vlasnik  nekretnine  označene  kao  kč.  br.  525/zgr.,  u  naravi
trafostanica, površine 30 m2, upisana u zk. uložak 286, k.o. Fažana,

- da je na predmetnoj nekretnini izgrađena trafostanica TS Fažana 1
- da je čl. 4. Zakona o energiji (NN 120/12) propisano kako je izgradnja energetskih

objekata,  njihovo  održavanje  i  korištenje  te  obavljanje  energetskih  djelatnosti  od
interesa su za Republiku Hrvatsku

- da  je  čl.  391.  Zakona  o  vlasništvu  i  drugim stvarnim pravima  (NN 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)
propisano  kako  javni  natječaj  nije  potreban  u  slučaju  kada  pravo  vlasništva  na
nekretninama  u  vlasništvu  jedinica  lokalne  samouprave  stječu  pravne  osobe  u
vlasništvu Republike  Hrvatske,  ako je  to  u interesu  i  cilju  općeg gospodarskog  i
socijalnog napretka njenih građana

- Zakonom o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
građevina  (NN  80/11)  propisano  je  kako  se  ne  plaća  naknada  za  stjecanje  prava
vlasništva  kada to pravo stječu osobe javnog prava, međusobno jedne od drugih, na
njihovu zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih građevina.  Osoba javnog
prava,  po  Zakonu  o  uređivanju  imovinsko  pravnih  odnosa  u  svrhu  izgradnje
infrastrukturnih  građevina  (NN  80/11)  jest  RH,  jedinica  lokalne  i  područne
samouprave  i  pravne  osobe  u  vlasništvu  RH  ili  koje  je  RH  osnivač,  odnosno  u
vlasništvu i kojih je osnivač jedinica lokalne i područne samouprave.

Članak 2.
Slijedom navedenog,  Općina Fažana prenosi  u  vlasništvo Hrvatskoj  elektroprivredi

d.d. Zagreb nekretninu kč. br. 525/zgr., k.o. Fažana, površine 30 m2, bez naknade.



Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnica Općine Fažana da, temeljem ove Odluke, s HEP-om zaključi

ugovor o prijenosu prava vlasništva bez naknade. Ugovor o prijenosu prava vlasništva bez
naknade prileži ovoj Odluci i čini njen sastavni dio. 

Ovlašćuje  se  jedinstveni  upravni  odjel  da,  nakon  primopredaje  nekretnine  HEP-u,
provede isknjiženje predmetne imovine u poslovnim knjigama Općine Fažana 

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Istarske

županije.

Općinsko vijeće Općine Fažana

Predsjednik 
Timotej Pejin
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