
 
          PRIJEDLOG 
 
 
Temeljem članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine“ broj 17/09.), Gradsko vijeće 

Grada Pazina na sjednici održanoj dana ____________ donosi sljedeći  
 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
o ne prihvaćanju  Zahtjeva Županijskog državnog odvjetništva u Puli– Pola 

 
 
 

I. 
 Ne prihvaća se Zahtjev Županijskog državnog odvjetništva u Puli – Pola broj N-DO-59/12 od 
27. kolovoza 2012. godine za mirnim rješenjem spora priznanjem prava vlasništva na nekretninama na 
području Grada Pazina. 
 Popis nekretnina iz prtethodnog stavka u prilogu je ovog Zaključka i čini njegov satavni dio.  
                                                                        

II. 
 Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada 
Pazina da o ovom Zaključku obavijesti Županijsko državno odvjetništvo u Puli – Pola. 

 
 

III. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,  
                                                                                                
 
 
 

GRADKO VIJEĆE  GRADA PAZINA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



_____________________________________________________________________________________________ 
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin; tel. 052/ 621 418; e-mail: komunalni.planiranje@pazin.hr 

 

POPIS KATASTARSKIH ČESTICA 
 

122 S. I.  K.O. Pazin 
194/1 S. I.  K.O. Pazin 
303/3 S. I.  K.O. Pazin 
380/161 S. I.  K.O. Pazin 
380/190  S. I.  K.O. Pazin 
380/210 S. I.  K.O. Pazin 
380/86 S. I.  K.O. Pazin 
443/2 S. I.  K.O. Pazin 
615/12 S. I.  K.O. Pazin 
615/20 S. I.  K.O. Pazin 
615/6 S. I.  K.O. Pazin 
718/7 S. I.  K.O. Pazin 
829/3 S. I.  K.O. Pazin 
835/11 S. I.  K.O. Pazin 
835/26 S. I.  K.O. Pazin 
835/31 S. I.  K.O. Pazin 
835/5 S. I.  K.O. Pazin 
867/6 S. I.  K.O. Pazin 
1029/2 S. I.  K.O. Pazin 
1046 S. I.  K.O. Pazin 
1139/24 S. I.  K.O. Pazin 
1311 S. I.  K.O. Pazin 
1312 S. I.  K.O. Pazin 
1357 S. I.  K.O. Pazin 
1358 S. I.  K.O. Pazin 
1742/4  S. I.  K.O. Pazin 
1744 S. I.  K.O. Pazin 
1836/2 S. I.  K.O. Pazin 
1836/4 S. I.  K.O. Pazin 
2037/1 S. I.  K.O. Pazin 
2067/2 S. I.  K.O. Pazin 
2071/16 S. I.  K.O. Pazin 
2071/21 S. I.  K.O. Pazin 
2071/22 S. I.  K.O. Pazin 
2071/23 S. I.  K.O. Pazin 
2071/24 S. I.  K.O. Pazin 
2651 S. I.  K.O. Pazin 
2695/1 S. I.  K.O. Pazin 
2860/32 S. I.  K.O. Pazin 
2904/2 S. I.  K.O. Pazin 
3831 S. I.  K.O. Pazin 
3837/1 S. I.  K.O. Pazin 
3839/1 S. I.  K.O. Pazin 
3839/2 S. I.  K.O. Pazin 
3872 S. I.  K.O. Pazin 
3988/1 S. I.  K.O. Pazin 
3988/2 S. I.  K.O. Pazin 
3988/3 S. I.  K.O. Pazin 
4004/2 S. I.  K.O. Pazin 
4004/3 S. I.  K.O. Pazin 
4087/6 S. I.  K.O. Pazin 
4087/7 S. I.  K.O. Pazin 
4668/9 S. I.  K.O. Pazin 
5311/2 S. I.  K.O. Pazin 
5545/2 S. I.  K.O. Pazin 
6166/12 S. I.  K.O. Pazin 
6620/6 S. I.  K.O. Pazin 
6861/5 S. I.  K.O. Pazin 
6978/131 S. I.  K.O. Pazin 
6978/40 S. I.  K.O. Pazin 

6978/47 S. I.  K.O. Pazin 
6978/7 S. I.  K.O. Pazin 
7107/3 S. I.  K.O. Pazin 
7478/2 S. I.  K.O. Pazin 
7522/3 S. I.  K.O. Pazin 
7522/4 S. I.  K.O. Pazin 
7535/21 S. I.  K.O. Pazin 
7803/14 S. I.  K.O. Pazin 
7882/2 S. I.  K.O. Pazin 
8239/2 S. I.  K.O. Pazin 
8406/3 S. I.  K.O. Pazin 
8534/8 S. I.  K.O. Pazin 
8966/2 S. I.  K.O. Pazin 
9186/3 S. I.  K.O. Pazin 
9346/10 S. I.  K.O. Pazin 
9582/14 S. I.  K.O. Pazin 
10206/5 S. I.  K.O. Pazin 
10614/2 S. I.  K.O. Pazin 
10739/4 S. I.  K.O. Pazin 
10836/3 S. I.  K.O. Pazin 
10953/10 S. I.  K.O. Pazin 
11080/6 S. I.  K.O. Pazin 
11092/1 S. I.  K.O. Pazin 
11119/2 S. I.  K.O. Pazin 
11125/8 S. I.  K.O. Pazin 
11130/2 S. I.  K.O. Pazin 
11162/10 S. I.  K.O. Pazin 
11164/1 S. I.  K.O. Pazin 
11182 S. I.  K.O. Pazin 
11188/2 S. I.  K.O. Pazin 
11188/3 S. I.  K.O. Pazin 
11193/1 S. I.  K.O. Pazin 
11194/1 S. I.  K.O. Pazin 
11194/2 S. I.  K.O. Pazin 
11194/3 S. I.  K.O. Pazin 
11195/2 S. I.  K.O. Pazin 
11199/1 S. I.  K.O. Pazin 
11210/4 S. I.  K.O. Pazin 
  
1116/2 K.O. Beram 
1449/2 K.O. Beram  
3066/13 K.O. Beram  
3066/15 K.O. Beram  
3/1  zgr. K.O. Beram  
288 zgr. K.O. Beram  
440/2 K.O. Beram  
442/1 K.O. Beram  
441/2 K.O. Beram  
1449/4 K.O. Beram  
2983/1 K.O. Beram  
3666/77 K.O. Beram  
  

378/13 K.O. Kašćerga 
904 K.O. Kašćerga 

  
650/9 S.I. K.O. Zarečje 
666/82 S.I. K.O. Zarečje 
827 S.I. K.O. Zarečje 

23 zgr. S.I. K.O. Zarečje 
 



O b r a z l o ž e n j e 
 
Dopisom KLASA: N-DO-59/12 od 27. kolovoza 2012. godine Županijsko državno 

odvjetništvo Republike Hrvatske obratilo se Gradu Pazinu sa zahtjevom za priznanjem prava 
vlasništva na nekretninama na koje se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu Grad Pazin, 
kao pravni slijednik iza bivše Općine Pazin, upisao kao vlasnik, a da na istom nije prije izvršenog 
upisa bivša Općina Pazin bila upisana kao korisnik nekretnine, odnosno da je premetni upis postojao, 
ali je zemljište bilo obuhvaćeno Programom gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske, a predmetne su se nekretnine na dan stupanja na snagu Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (24. 07. 1991.), odnosno na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o šumama (16. listopada 1990.godine) nalazila unutar građevinskog područja, 
odnosno unutar obuhvata  Generalnog urbanističkog plana grada Pazina („Službene novine Rijeka“ 
broj 18/89., „Službene novine Općine Pazin“ broj 2/93. i „Službene novine Istarske županije“ broj 
3/97.). 
 Predmetni zahtjev Županijsko državno odvjetništvo temelji na presudama Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske, i to: 
 - odluci posl. broj Rev-671/09 od 12. svibnja 2010. godine donesenoj temeljem članka 362. 
stavak 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
„(3) Smatra se da su u vlasništvu Republike Hrvatske sve stvari iz društvenog vlasništva na području 
Republike Hrvatske glede kojih nije utvrđeno u čijem su vlasništvu …“   
 - odluci posl. broj Rev-450/11-2 od 11. siječnja 2012. godine navodeći da su šume i šumska 
zemljišta koja su se na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 
(„Narodne novine“ broj 41/90) nalazile u društvenom vlasništvu, neovisno o tome da li su se nalazile u 
zoni građevinskog zemljišta ili izvan nje, a nalazile su se u šumskogospodarskoj osnovi, postala 
temeljem samog Zakona vlasništvo Republike Hrvatske.  

Pretvorba prava korištenja nekretnina prijašnjih općina – društveno-političkih zajednica u 
smislu određivanja nekretnina koje pripadaju jedinicama lokalne i područne samouprave nije u 
zakonodavstvu Republike Hrvatske provedena na način da su točno određene koje nekretnine koje 
namjene pripadaju ovim jedinicama kao slijednicima prijašnjih općina. Naime, člankom 87. Zakona o 
lokalnoj samoupravi i upravi (“Narodne novine” broj  90/92.) određeno je da one preuzimaju imovinu 
prijašnjih općina, ali glede nekretnina nije specificirano u ni jednom zakonskom propisu koje 
nekretnine će iste preuzeti, a s obzirom na svrhu zbog koje su iste osnovane. 

Nasuprot tome pretvorba prava korištenja nekretnina prijašnjih općina provedena je na način 
da su kao državno vlasništvo određene nekretnine po namjeni šume i šumsko zemljište prema članku 
6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama  (“Narodne novine” broj 41/90.) i 
poljoprivredno zemljište koje je u smislu članka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne 
novine” 34/91), postalo vlasništvo Republike Hrvatske danom stupanja na snagu ovih Zakona tj.  16. 
listopada 1990. odnosno 24. srpnja 1991. godine. 

U  odnosu na poljoprivredno i šumsko zemljište, argumentum a contrario, smatralo se  da su 
jedinice lokalne samouprave postale vlasnicima građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog 
područja naselja, temeljem prostorno-planskih dokumenata važećih na dan 16. listopada 1990, 
odnosno 24. srpnja 1991. godine. 
 Prema članku 3. Zakona o građevinskom zemljištu (“Narodne novine” broj  54/80.) koji je  
1990. i 1991. godine bio na snazi, građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi u 
gradovima i naseljima gradskog karaktera kao i drugo zemljište  koje je izgrađeno ili je prostornim 
planom određeno za izgradnju građevinskih objekata ili za javne površine. 
 Temeljem navedenog pravnog shvaćanja, općine i gradovi u Republici Hrvatskoj ishodile su 
tijekom dvadesetogodišnjeg vremenskog razdoblja od njihovog ustroja većim dijelom u zemljišnim 
knjigama upis prava vlasništva za nekretnine koje su se po položaju nalazile unutar granica 
građevinskog područja naselja određenog prostorno-planskom dokumentacijom,  a bile su po kulturi 
upisane kao poljoprivredno zemljište, odnosno šume i šumsko zemljište tj. građevinsko zemljište 
unutar granica građevinskog područja naselja koje još nije bilo privedeno namjeni određenoj 
prostorno-planskoj dokumentacijom. 
 Za ovo građevinsko zemljište, po kulturi upisano kao poljoprivredno, nesporno je da se samo 
koristi kao poljoprivredno do trenutka njegova privođenja namjeni i isključivo u odnosu na plaćanje 



naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, sukladno stavku 2. članka 2.  Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 34/91), jer je namjena istoga utvrđena prema 
prostorno-planskoj dokumentaciji kao dokumentima koji određuju osnovnu podjelu prostora po 
namjeni.  

Isto je važilo i za šume i šumsko zemljište unutar granica građevinskog područja.  
Takav stav izražen je u brojnim presudama, pa je tako Ustavni sud Republike Hrvatske dana 

02. veljače 2001. godine donio Odluku broj U-III/553/2000, u kojoj se iznosi stajalište da “su 
nekretnine prenamijenjene u građevinsko zemljište donošenjem Generalnog urbanističkog plana grada 
T.”, a dana 14. studenog 2001. godine isti je sud donio Rješenje broj U-I/1587/2000 u kojem utvrđuje 
da je člankom 67. i 87. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine broj 90/92.) nekadašnjem 
društvenom vlasništvu utvrđen titular, tako da su nositeljem prava vlasništva postale jedinice lokalne 
samouprave.   

Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi (“Narodne novine” broj 90/92.) uređen je 
samoupravni djelokrug općine, grada i županije, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, tijela 
jedinica lokalne samoupravu, mjesna samouprava, imovina i financiranje lokalne samouprave, akti 
jedinica lokalne samouprave, te državni nadzor i zaštita lokalne samouprave, pa je tako određeno da 
Općina i Grad u okviru svog samoupravnog djelokruga osiguravaju uvjete za razvitak gospodarskih, 
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje općine, osiguravaju uvjete za 
uređenje prostora i urbanističko planiranje, te zaštitu čovjekovog okološa, vode brigu o uređenju 
naselja, kvaliteti stanovanja, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, infrastrukturi, 
osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, 
zdravstvenoj zaštiti životinja, zaštiti bilja, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu, upravljaju 
općinskom (gradskom) imovinom, osnivaju javne ustanove i druge pravne osobe radi ostvarivanja 
interesa i potreba svog stanovništva, te uređuju i druga pitanja u skladu sa zakonom. U svrhu 
zadovoljavanja naprijed navedenih potreba stanovništva Gradovi i Općine su na zemljištu unutar 
obuhvata prostornih planova planirali razne sadržaje (škole, vrtići, parkovi, zelene površine, 
komunalna infrastruktura i drugo) i upravljali predmetnim zemljištem donošenjem niza odluka.     

Usprkos svemu naprijed navedenom Vrhovni sud Republike Hrvatske u svojoj presudi broj 
Rev 450/11-2 od 11.siječnja 2012. godine, na koju se Županijsko državno odvjetništvo poziva u 
predmetnom zahtjevu za mirno rješenje spora izrazio je suprotno pravno stajalište.  

 Po shvaćanju toga suda šume i šumsko zemljište koje se na dan stupanja na snagu Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Nararodne novine broj 41/90.) tj. 16. listopada 1990. 
nalazilo u društvenom vlasništvu, neovisno o tome da li se nalazilo u zoni građevinskog zemljišta ili 
izvan nje, postalo je temeljem samog zakona vlasništvo Republike Hrvatske.  

Sud je mišljenja da sukladno odredbi čl. 87. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (“Narodne 
novine” broj 90/92.) jedinice lokalne samouprave i uprave nisu mogle postati vlasnicima nekretnina na 
svom području, jer je pretvorba društvenog vlasništva na šumama i šumskom zemljištu izvršena 16. 
listopada 1990. godine, te su od toga dana šume i šumsko zemljište koje je do tada bilo u društvenom 
vlasništvu postali vlasništvo Republike Hrvatske, pa se niti temeljem Zakona o lokalnoj samoupravi i 
upravi (Nar. nov. br. 90/92) koji je donesen 1992. godine nije mogao mijenjati vlasnički status 
nekretnina - šuma i šumskog zemljišta. 

Ne ulazeći u neovisnost sudova u Republici Hrvatskoj, smatramo da za navedeno pravno 
stajalište nema argumenata.  

Naime, dokument razgraničenja između šumskog zemljišta i građevinskog zemljišta nije 
šumskogospodarska osnova, već prostorni plan općine.  

Prema članku 29. Zakona o šumama ( Narodne novine br.  54/83, 5/84, 32/87, 47/89 i 41/90, 
te 52/90 – proč. tekst) šumskogospodarska osnova područja je temelj za gospodarenje šumama, i 
šumskim zemljištem na šumskogospodarskom području. Ona polazi od općekorisnih funkcija i 
racionalnog korištenja proizvodnih mogućnosti šuma, vodeći računa o općem razvoju 
šumskogospodarskog područja, industriji za preradu drveta i o drugim djelatnostima, te o značenju 
šuma za oblikovanje kulture područja i stvaranju prirodne ravnoteže u prostoru. Nadalje, to je 
dokument koji nije javno objavljen i nije predviđeno vrijeme za njegovo stupanje na snagu, slijedom 
čega i nije opći akt.  



 Iz prava gospodarenja, koje je u sustavu društvenog vlasništva omogućavalo ekonomsko 
iskorištavanje nekretnine, nisu proizlazila vlasnička ovlaštenja, odnosno pravo gospodarenja nije 
obuhvaćalo i pravo raspolaganja. 

Slijedom navedenog, činjenica je li se kakva katastarska čestica nalazi unutar granica 
šumskogospodarske osnove ne znači da je ista i šumsko zemljište, pa samim time slijedom statusa 
šume na dan 19. 10. 1990. godine vlasništvo Republike Hrvatske. 

Nadalje, postavlja se i pitanje zakonitosti šumskogospodarskih osnova, odnosno kako je 
moguće da šumskogospodarska osnova postoji unutar granica prostornog odnosno generalnog 
urbanističkog plana Grada odnosno Općine. Članak 31. navedenog Zakona o  šumama predviđa da se 
revizija šumskogospodarske osnove područja obavlja redovito svakih 10 godina, no ako se u toku 
provedbe šumskogospodarske osnove, područja ustanovi da su se trajno i bitno izmijenile činjenice i 
okolnosti na kojima se temelje njezine odredbe, Poduzeće za šume moralo je obaviti izvanrednu 
reviziju osnove na način i po postupku koji traži za njezino donošenje, a iz naprijed navedenog 
proizlazi da to nije učinjeno.  

Šumskogospodarska osnova kao akt koji je prema spomenutim zakonima, donosila pravna 
osoba koja gospodari šumama uz suglasnost organa općine, (članak 30. Zakona o šumama) ne može 
imati jaču pravnu snagu od prostornih planova kao akata koje su  donosile skupštine općine, u 
postupku propisanom Zakonom, koji je obuhvaćao javnu raspravu i pribavljanje mišljenja nadležnih 
tijela javne vlasti  ( pored ostalog i suglasnost Poduzeća za šume), te uz javnu objavu u službenom 
glasilu općine. Slijedom odredbi Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora  (“Narodne 
novine” broj 54/80.), prostorni plan je opći akt predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave,  
 
  Slijedom naprijed navedenog smatramo da postoji dovoljno argumenata kojima Grad Pazin 
može dokazati svoje vlasništvo na nekretninama unutar građevinskog područja te Gradskom vijeću 
Grada Pazina predlažemo da donese Zaključak u predloženom tekstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


