


 

Prijedlog 14. studeni 2022. 
 
Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 39/22.) i članka 22. 

Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 
24/21. - pročišćeni tekst), po prethodno pribavljenom mišljenju Vijeća Mjesnog odbora Heki, KLASA: 
024-06/22-01/15, URBROJ: 2163-01-04/05-22-4 od dana 30. kolovoza 2022. godine, te Zavoda za 
prostorno uređenje Istarske županije, KLASA: 350-01/22-01/09, URBROJ: 2163-20/1-22-02 od dana 
13. rujna 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _________________ godine 
donosi  

 
O D L U K U 

o promjeni dijela granice područja naselja Heki i Ježenj 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o promjeni dijela granice područja naselja Heki i Ježenj (u daljnjem tekstu: 

Odluka) određuju se promjene dijela granice područja naselja Heki i Ježenj kako bi se ispravile 
postojeće nelogičnosti u razgraničenju naselja i granice uskladile s aktualnim stanjem na terenu. 
 

Članak 2. 
Granica područja naselja Heki i Ježenj mijenja se na način da se izdvaja dio naselja Heki i 

pripaja naselju Ježenj, te se određuje tako da se proteže istočnom međom k.č.br. 3050/4, nastavlja 
sjevernom i istočnom međom k.č.br. 3066, istočnom međom k.č.br. 3073/5 i 3073/6, te južnom 
međom k.č.br. 3073/2, 3074/1, 3066 i dijelom 3050/7, sve k.o. Zabrežani, do ranije utvrđene granice 
područja naselja.  

Članak 3. 
Sastavni dio ove Odluke je službena podloga iz registra prostornih jedinica na kojoj su 

prikazane granice i imena naselja prije donošenja ove Odluke i granice i imena naselja kako se 
predlažu ovom Odlukom.  

Sastavni dio ove Odluke je i Izvod iz DGU – Geoportala na kojoj su prikazane granice prije 
donošenja ove Odluke (linija bijele boje) i granice kako se predlažu ovom Odlukom (linija narančaste 
boje). 
 

Članak 4. 
 Gradonačelnica se ovlašćuje donijeti posebnu odluku o troškovima za provedbu ove Odluke i 
odrediti način njezine provedbe, ukoliko isto bude potrebno.  
 

Članak 5. 
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, 

Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.  
O ovoj Odluci obavijestiti će se tijelo nadležno za vođenje registra prostornih jedinica 

najkasnije u roku od osam dana od dana objave Odluke u Službenim novinama iz prethodnog stavka 
ovoga članka.  

 
KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
          
                          Predsjednica 

             Gradskog vijeća 
               Enna Peroš 







 

OBRAZLOŽENJE 
Odluke o promjeni dijela granice područja naselja Heki i Ježenj 

 
 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o 

naseljima („Narodne novine“ broj 39/22.) te podredno članak 22. Statuta Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20, 4/21 i 24/21 - pročišćeni tekst). 

 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA KOJA SE ŽELI 

POSTIĆI DONOŠENJEM AKTA 
 Grad Pazin zaprimio je zahtjev trgovačkog društva Sklad Profili d.o.o., sa sjedištem u Pazinu, 
Ježenj, Veli Ježenj 41 kojeg zastupa član uprave Davor Krizmanić s prebivalištem u Ježenju, Veli Ježenj 
35A za donošenjem odluke o promjeni granice područja naselja. Podnositelj zahtjeva navodi potrebu 
da izgrađene zgrade na k.č.br. 3066 k.o. Zabrežani dobiju kućni broj naselja istovjetan naselju koji ima 
zgrada na k.č.br. 3050/7 k.o. Zabrežani koja se nalazi u neposrednoj blizini. Osim predmetne 
nekretnine, predlaže i da se nekretnine, u njegovom vlasništvu, označene kao k.č.br. 3050/4, 3074/1, 
3077/1, 3077/2, 3073/2, 3073/4, 3073/5, 3073/6 i 3075 k.o. Zabrežani premjeste u naselje Ježenj.  
 Budući da dosadašnja granica naselja ne ide u potpunosti granicama katastarskih čestica 
predloženom odlukom bi nekretnine označene kao k.č.br. 3050/6 i 3050/7 u cijelosti pripale naselju 
Ježenj.  
 Člankom 5. stavkom 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 39/22.), u daljnjem tekstu: 
Zakon, propisano je da granicu područja naselja određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju vijeća mjesnog odbora koji se nalazi na 
području naselja na kojem se mijenja granica odnosno na području naselja koje se spaja ili razdvaja i 
nadležnog zavoda za prostorno uređenje županije. 
 Predmetna promjena dijela granice područja naselja nalazi se na području Vijeća mjesnog 
odbora Heki slijedom čega je od istih zatraženo mišljenje. Svojim aktom, KLASA: 024-06/22-01/15, 
URBROJ: 2163-01-04/05-22-4 od dana 30. kolovoza 2022. godine MO Heki dao je pozitivno mišljenje 
na predloženu promjenu granica.  
 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije dalo je prethodno mišljenje, KLASA: 350-
01/22-01/09, URBROJ: 2163-20/1-22-02 od dana 13. rujna 2022. godine, u kojem navode da nemaju 
primjedbi na navedeni prijedlog izmjene granice između naselja Heki i Ježenj.  
 Člankom 4. stavkom 3. Zakona propisano je da se granice naselja određuju na temelju 
prirodnih, zemljopisnih, društvenih, kulturnih i gospodarskih obilježja određenog prostora na način 
da idu granicama katastarskih čestica. 
 Budući da se i Rješenjem, KLASA: UP/I-12-26/2-72. od dana 15. ožujka 1972. godine, kojim se 
odobrava upotreba objekta sagrađenog na nekretnini označenoj na k.č.br. 3066 k.o. Zabrežani 
(ranije: k.o. Pazin) navodi da se isti nalazi u V. Ježenju, predlaže se donošenje predmetne odluke kako 
bi se ispravile postojeće nelogičnosti u razgraničenju naselja i granice uskladile s aktualnim stanjem 
na terenu, odnosno postojeći gospodarski kompleks nalazio bi se unutar jednog područja naselja.  
 Člankom 2. predložene Odluke opisuje se sama promjena dijela granica područja naselja Heki 
i Ježenj, te se određuje kuda se ista proteže, čime bi se nekretnine označene kao k.č.br. 3050/4, 
3074/1, 3077/1, 3077/2, 3073/2, 3073/4, 3073/5, 3073/6, 3075, 3050/6 i 3050/7 k.o. Zabrežani u 
cijelosti nalazile na području naselja Ježenj.  
 Člankom 5. stavkom 4. propisano je da je sastavni dio predmetne odluke službena podloga iz 
registra prostornih jedinica na kojoj su prikazane granice i imena naselja prije donošenja odluke i 
granice i imena naselja kako se predlažu odlukom. Slijedom toga, na istome je smeđom linijom 
prikazana sadašnja granica naselja, a crnom linijom predložena granica naselja.  
 Radi jasnoće i lakše provedbe Odluci se prilaže i Izvod iz DGU – Geoportala na kojoj su linijom 
bijele boje prikazane granice prije donošenja Odluke, a linijom narančaste boje granice kako se 
predlažu Odlukom.  
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III. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 

 Člankom 5. stavkom 6. i 7. Zakona propisano je da se odlukom o promjeni granice područja 
naselja određuju i troškovi za provedbu odluke na strani jedinica lokalne samouprave i osoba koje 
imaju prebivalište ili boravište odnosno sjedište na području na koje se promjene odnose i da jedinica 
lokalne samouprave može donijeti i posebnu odluku o troškovima za provedbu odluke.  
 Budući da u ovom trenutku nema saznanja o potrebnim sredstvima za provedbu odluke, 
člankom 4. predložene odluke određeno je da se Gradonačelnica ovlašćuje donijeti posebnu odluku o 
troškovima i odrediti način njezine provedbe, ukoliko isto bude potrebno.  
  

IV. PRIJEDLOG ODLUKE 
Predlažemo da Gradsko vijeće razmotri i usvoji dostavljeni prijedlog Odluke. 

 
 

 
        Upravni odjel za opću upravu  

  i imovinsko pravne poslove 
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