


 
Prijedlog 26. travnja 2022. 

  
Na temelju članka 48. stavak 3. 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., 19/13., 137/15., 123/17., 
98/19., 144/20.) i članka 22. stavak 1. točka 18. 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), a u vezi s člankom 35. stavkom 8. 
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., 43/12. i 152/14.) i člankom 41. Zakona 
o upravljanju državnom imovinom (“Narodne novine” broj 52/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj dana _________________ donijelo je sljedeću  
 
 

O D L U K U 
o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama 

 
 

Članak 1. 
 Utvrđuje se da su Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10 u 19/48 dijela i Ana Hrvatin iz Pazina, 

Stari Pazin 22, u 29/48 dijela, suvlasnici nekretnina katastarskih oznaka k. č. broj 1923/7, u površini od 
1.735 m2, k. č. broj 1923/4, u površini od 4.170 m2, k. č. broj 1923/5, u površini od 1.566 m2 i k. č. broj 
1923/6, u površini 192 m2, sve upisane u zk. uložak broj 2860 za K. O. Pazin i k. č. broj 1923/2, površine 
1.177 m2, upisane u zk. uložak broj 4051 za K. O. Pazin. 

Predmetne nekretnine u katastarskom operatu označene su brojevima k. č. broj 3180/21, 3199, 
3200/1, 3800/2, 3100/3 (N.I.) K. O. Pazin i u naravi čine građevinsko zemljište u neposrednoj blizini čvorišta 
cesta Pula – Pazin – Poreč. 

Ukupna vrijednost nekretnina iz stavka 1. ovog članka utvrđena je procjenom ovlaštenog sudskog 
vještaka i iznosi 1.826.575,25 kuna, od čega Gradu Pazinu pripada iznos od 723.019,37 kuna, a Ani Hrvatin 
iznos od 1.103.555,87 kuna. 
 

Članak 2. 
Suvlasnici su suglasni da se suvlasnička zajednica nekretnina iz članka 1. ove Odluke razvrgne 

geometrijskom diobom na način da način da: 
1. Gradu Pazinu u samovlasništvo pripadne građevinsko zemljište katastarskih oznaka  
 - k. č. broj 3180/21 (1923/7 S.I.) K. O. Pazin, u površini 1.735 m2 
 - k. č. broj 3200/1 (1923/5 S.I.) K. O. Pazin, u površini 1.566 m2 
 - k. č. broj 3200/2 (1923/6 S.I.) K. O. Pazin, u površini 192 m2 

što čini ukupno 3.493 m2, procijenjene ukupne vrijednosti 752.246,27 kuna 
2.  Ani Hrvatin u samovlasništvo pripadne građevinsko zemljište katastarskih oznaka  
- k. č. broj 3199 (1923/4 S.I.) K. O. Pazin, u površini 4.170 m2 
- k. č. broj 3200/3 (1923/2 S.I.) K. O. Pazin, u površini 1.117  m2  
što čini ukupno 5.287 m2, procijenjene ukupne vrijednosti 1.074.328,97 kuna, 

bez prava na potraživanje razlike u vrijednosti utvrđene i pripadajuće vrijednosti nekretnina. 
Interes Grada Pazina za predloženu diobu nalazi se u činjenici da Grad Pazin ima namjeru na dijelu 

predmetnih nekretnina izgraditi infrastrukturu potrebnu za gradnju nove zgrade Dječjeg vrtića čija je 
gradnja predviđena u njihovoj neposrednoj blizini.  

 
Članak 3. 

Ovlašćuje se Gradonačelnica Grada Pazina da u ime Grada Pazina, sukladno ovoj Odluci, zaključi 
Sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice na nekretninama iz članka 1. Ove Odluke,  

 
 
 
 



Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina 
i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.  
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Pazin,  
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 

Predsjednica 
            Gradskog vijeća  
                Enna Peroš             

  
 
 

 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
 

I. 
Člankom 41. Zakona o upravljanju državnom imovinom (“Narodne novine” broj 52/18.)  propisano 

je da se nekretninama može raspolagati neposrednom pogodbom u postupku razvrgnuća suvlasničke 
zajednice.  

Člankom 35. stavkom 8. 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.,  
43/12. i 152/14.)   propisano je:  

„(8) Na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne samouprave i uprave na 
odgovarajući će se način primjenjivati pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno 
zakonom, niti proizlazi iz naravi tih osoba. Isto vrijedi i za pravo vlasništva ustanova, te s njima izjednačenih 
pravnih osoba.“ 

Člankom 48. stavak 3. 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., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19., 
144/20.) propisano je da o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine u vlasništvu Grada čija 
pojedinačna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 
u kojoj se odlučuje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine, odlučuje predstavničko tijelo što čini 
iznos 326.479,67 kn. 

II. 
Grad Pazin (OIB 07969842379), Družbe Sv. Ćirila I Metoda 10 i Ana Hrvatin (OIB 72164477149) iz 

Pazina, Stari Pazin 22, suvlasnici su građevinskog zemljišta u Pazinu, katastarskih oznaka k. č. broj 1923/7, 
u površini od 1.735 m2, k. č. broj 1923/4, u površini od 4.170 m2, k. č. broj 1923/5, u površini od 1.566 m2 i 
k. č. broj 1923/6, u površini 192 m2, sve upisane u zk. uložak broj 2860 za K. O. Pazin i k. č. broj 1923/2, 
površine 1.177 m2, upisane u zk. uložak broj 4051 za K. O. Pazin, kao vlasništvo Grada Pazina u 19/48 dijela 
i Ane Hrvatin u 29/48 dijela. Predmetne nekretnine u katastarskom operatu označene su brojevima k. č. 
broj 3180/21, 3199, 3200/1, 3800/2, 3100/3 (N.I.) K. O. Pazin. 

Procjenom ovlaštenog sudskog vještaka mr. sc. Slobodana Đekića dipl. ing. geod. iz veljače 2022. 
godine predmetne nekretnine procijenjene su kako slijedi:  

- k. č. broj 1923/7 (3180/21) K. O. Pazin, površine 1.735 m2, procijenjene vrijednosti 378.670,69 kn 
- k. č. broj 1923/4 (3199) K. O. Pazin, površine 4.170 m2, procijenjene vrijednosti 847.352,34 kn 
- k. č. broj 1923/5 (3200/1) K. O. Pazin, površine 1.566 m2, procijenjene vrijednosti  341.785,76 kn 
- k. č. broj 1935/6 (3200/2) K. O. Pazin, površine 192 m2, procijenjene vrijednosti        31.789,82 kn 
- k. č. broj 1932/2 (3200/3) K. O. Pazin, površine 1.117 m2, procijenjene vrijednosti 226.976,63 kn,  

te njihova ukupna površina iznosi 8.780 m2, a procijenjena vrijednost 1.826.575,25 kuna. 



Slijedom navedenog vrijednost suvlasničkih udjela Grada Pazina od 19/48 dijela iznosi 723.019,37  
kuna, dok suvlasnički udio Ane Hrvatin od 29/48 dijela iznosi 1.103.555,87 kuna. 
 Grad Pazin na zemljištu katastarske oznake k. č. broj 3180/21 (1923/7 S.I.) K. O. Pazin, ima namjeru 
izgraditi pristupnu cestu Dječjem vrtiću, čija gradnja je planirana na susjednoj građevinskoj čestici u 
vlasništvu Grada Pazina, radi čega je suvlasnici predmetnih nekretnina predloženo sporazumno razvrgnuće 
suvlasništva.  

Razvrgnuće se predlaže na način da Gradu Pazinu u samovlasništvo pripadne građevinsko zemljište 
katastarskih oznaka  

- k. č. broj 3180/21 (1923/7 S.I.) K. O. Pazin, u površini 1.735 m2 

- k. č. broj 3200/1 (1923/5 S.I.) K. O. Pazin, u površini 1.566 m2 

- k. č. broj 3200/2 (1923/6 S.I.) K. O. Pazin, u površini 192 m2 
što čini ukupno 3.493 m2, procijenjene ukupne vrijednosti 752.246,27 kuna 

a Ani Hrvatin u samovlasništvo pripadne građevinsko zemljište katastarskih oznaka  
- k. č. broj 3199 (1923/4 S.I.) K. O. Pazin, u površini 4.170 m2 
- k. č. broj 3200/3 (1923/2 S.I.) K. O. Pazin, u površini 1.117  m2  
što čini ukupno 5.287 m2, procijenjene ukupne vrijednosti 1.074.328,97 kuna. 

Navedenom podjelom Grad Pazin stekao bi u vlasništvo nekretnina u vrijednosti od 29.226,90 kuna veće 
od pripadajućeg iznosa, sa čime je suvlasnica Ana Hrvatin suglasna i ne traži plaćanje naknade razlike u  
vrijednosti istih. 
 
 

Upravni odjel za komunalni sustav,  
prostorno uređenje i graditeljstvo 
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