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                                                            PREDSJEDNIKU 
                                                            ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
                                                            gospodinu Petroslavu Sapunaru 
 
 
 
PREDMET: Izvješće o pravu  prvokupa  dijela  nekretnina  unutar  park-šume Marjan  
 
 
 Na temelju članka  60. Poslovnika Županijske Skupštine Splitsko dalmatinske 
županije (“Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije" broj 13/09), dostavljamo Izvješće 
navedeno u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine. 
 
PRAVNI TEMELJ: Članak 20. Statuta Splitsko dalmatinske županije ("Službeni glasnik 
                                    Splitsko dalmatinske županije", br.11/09 ,7/10 i 10/10 ) 
 
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i 

zaštitu okoliša  
 
PREDLAGATELJ:      Župan 
 
DONOSITELJ:     Županijska skupština 
 
IZVJESTITELJ: Marija Vuković, mag.ing.arch., pročelnica Upravnog odjela za 

graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša 
 

S  poštovanjem, 
 
 

                                                                                                               ŽUPAN 
     

                                                
        Ante Sanader, dipl.ing. 
 



 
IZVIJEŠĆE O PRAVU PRVOKUPA DIJELA 

NEKRETNINA UNUTAR PARK-ŠUME MARJAN 

 

 

Nekretnina čest.zem. 7399/313, 7399/319 i 7399/44  k. o. Split koje se nalaze unutar Park - 
šume Marjan su u suvlasništvu sljedećih osoba i to; Mirjana Marasović, Vanja Marasović, 
Marko Engel, Ivan Engel, Duško Marasović, Srećko Marasović, Maja Š.Marasović, Nikola 
Ferić, Nenad Tecilažić, Vjeran Tecilazić i Mira Tecilazić Bašić.   

U konkretnom slučaju radi se o nekretninama koje se nalaze unutar zaštićenog područja 
sukladno Zakonu o zaštiti prirode. 

Naime, pozivom na članak 112. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br.70/08 i 
139/08) nekretnine koje se nalaze unutar zaštićenog područja vlasnik koji želi takvu 
nekretninu prodati, dužan je iste najprije ponuditi županiji, a zatim Republici Hrvatskoj, te 
potom gradu i općini na čijem se području nalazi zaštićena nekretnina. 

Dalje u stavku 4. istog članka utvrđuje se, ako ponuda ne bude prihvaćena unutar propisanog 
roka, vlasnik može nekretninu prodati uz iste ili povoljnije uvjete od onih iz ponude. 

U konkretnom slučaju Splitsko dalmatinska županija obaviještena je od strane Županijskog 
državnog odvjetništva dopisom Broj:R-DO-178/10 od 17.siječnja 2011., koji je zaprimljen 
dana 20. siječnja 2011. da su predmetne nekretnine gore navedeni prodavatelji – suvlasnici, 
prodali tvrtki Latebra d.o.o. Split , Mažuranićevo šetalište 1. 

Citiranim dopisom ujedno je zatraženo očitovanje Splitsko dalmatinske županije u svezi  
prava prvokupa na predmetnim nekretninama i eventualnog podizanja tužbe zbog kršenja tog 
prava. 

1. Zahtjev Županijskog državnog odvjetništva  Broj:R-DO-178/10 od 17. siječnja 
2011. -  prilaže se 

Istoga dana Župan je obavijestio Županijsko Državno odvjetništvo da nadležne službe 
Splitsko-dalmatinske županije nisu zaprimile ponudu prodavatelja za ostvarenje prava 
prvokupa za predmetne zaštićene nekretnine . 

2.   Odgovor Županijskom Državnom odvjetništvu – prilaže se 

O predmetnom zahtjevu Župan je dana 21.siječnja 2011. obavijestio gospodina Petroslava 
Sapunara, predsjednika Županijske skupštine, te zatražio žurno sazivanje Županijske 
skupštine koja bi odlučila o  zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva. 

3.  Obavijest gospodinu Petroslavu Sapunaru, predsjedniku Županijske skupštine -  

     prilaže se 

Nadalje, posebno ističemo da Splitsko dalmatinska županija u svom proračunu nema 
osigurana namjenska sredstva za kupnju predmetnih nekretnina. 

Predlaže se Županijskoj skupštini da razmotri predmetno izviješće i donese mjerodavnu 
odluku. 
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