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Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek 
za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, temeljem članka 34. Zakona o općem 
upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), u upravnoj stvari utvrđivanja statusa 
imovine upisane na ime Gemma Marinuzzo pok. Biagia, donosi 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Poziva se osoba Gemma Marinuzzo pok. Biagia, Italia, rođena 04. rujna 1929. godine, 
kao i njezini nepoznati nasljednici, da se jave ovom javnopravom tijelu te da stupe u 
predmetni postupak utvrđivanja statusa imovine nekretnina upisanih u zk.ul.br. 18558, 
18557, 18556, 4168, 19221, 2667, sve u k.o. Vodnjan, i zk.ul.br. 174, k.o. Fažana, na 
kojima je imenovana upisana kao suvlasnik u 270/2160 dijela. 

2. Ako se osoba Gemma Marinuzzo pok. Biagia, Italia ili njezini nepoznati nasljednici u 
zakonski određenom roku ne jave ovom javnopravnom tijelu, ovo će tijelo nastaviti sa 
postupkom i upravnu stvar riješiti temeljem stanja spisa. 

3. Osobama navedenim u točki 1. ovog zaključka postavlja se privremeni zastupnik u 
osobi Roberta Ermana, dipl. iur. iz Bala, Bujska ulica 7, radi zaštite njihovih prava i 
interesa u upravnom postupku utvrđivanja statusa imovine upisane kao vlasništvo 
Gemma Marinuzzo pok. Biagia, navedene u točki 1. izreke. 

4. Privremeni zastupnik, zastupat će osobe iz točke 3. izreke ovog zaključka u ovom 
upravnom postupku, sve dok se stranka ili njezin opunomoćenik ne pojavi pred ovim 
tijelom, odnosno dok se ne obave radnje za koje je određen. 

5. Poziva se privremeni zastupnik da prihvati povjerene dužnosti te da ih u svemu 
savjesno i po zakonu obavlja. 
 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Kod ovog javnopravnog tijela u tijeku je postupak utvrđivanja statusa imovine upisane 

kao vlasništvo osobe Gemma Marinuzzo pok. Biagia, i to imovine – nekretnina upisanih u 
zk.ul.br. 18558, 18557, 18556, 4168, 19221, 2667, sve u k.o. Vodnjan, i zk.ul.br. 174, k.o. 
Fažana, na kojima je imenovana upisana kao suvlasnik u 270/2160 dijela. Ovaj postupak 
pokrenut je povodom prijedloga Grada Vodnjana – Dignano koji je u ovom tijelu zaprimljen 
dana 24. lipnja 2020. godine i kojim je predloženo da se utvrdi status imovine u odnosu na 
dio Gemme Marinuzzo pok. Biagia na nekretnini k.č.br. 1502, k.o. Vodnjan. Dana 30. 
kolovoza 2021. godine u ovom je predmetu zaprimljen prijedlog Općinskog državnog 
odvjetništva u Puli-Pola kojim se traži utvrđivanje statusa imovine na nekretninama 
opisanim u točki 1. izreke ovog Zaključka, pripadajućim osobi Gemma Marinuzzo. Ovo tijelo 
je povodom naznačenih prijedloga odlučilo voditi jedan jedinstveni postupak. 



                                                             
 

Kako je osoba upisana kao vlasnik predmetnih nekretnina osoba za koju postoje 
podatci da je 1948. godine optirala za Republiku Italiju, te je njezino boravište nepoznato, 
valjalo joj je pozivom na odredbe članka 34. ZUP-a, postaviti privremenog zastupnika radi 
zaštite njezinih prava i interesa u ovom postupku. Budući je upisana vlasnica predmetnih 
nekretnina, prema prikupljenim ispravama i dokazima rođen 1929. godine, iz razloga 
ekonomičnosti, pozivom na iste odredbe zakona, postavljen je privremeni zastupnik i 
nepoznatim nasljednicima upisanog vlasnika nekretnina. 

Ovlast privremenog zastupnika prestaje kada se stranka ili osoba ovlaštena za njezino 
zastupanje pojavi u postupku, odnosno ako stranka u pisanom obliku odredi osobu 
ovlaštenu za zastupanje u ovom postupku. 

Sukladno svemu navedenom, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog Zaključka 
 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 
Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena, a zaključak se sukladno članku 77. stavak 5. 
ZUP-a, može pobijati samo žalbom protiv rješenja kojim se rješava u istoj upravnoj stvari. 

 
 

                                                                                                VIŠI STRUČNI SURADNIK 
                                                                                   Duško Bambić, dipl. pravnik 

 
 
 
 

 
DOSTAVITI: 
1. Roberto Erman, Bale, Bujska ulica 7 (privremeni zastupnik) 
2. Grad Vodnjan - Dignano, Vodnjan, Trgovačka 2 
3. Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola, Pula, Rovinjska 2a 
4. Oglasna ploča ovog javnopravnog tijela 
5. Internetska stranica Istarske županije 

       6. Pismohrana-ovdje  
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