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PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA
P A Z I N
PREDMET: Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke
o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina,
- prijedlog, dostavlja se,
Na temelju članka 35. 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. i 19/13. -pročišćeni tekst)
i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.),
Prijedlog odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Grada Pazina upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.
Za izvjestioca na Vijeću po Prijedlogu odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina određuje se Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za
komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić,v.r.

PRIJEDLOG
Na temelju odredbe članka 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne
novine“ broj 125/11.) i članka 22. Statuta Grada Pazina (»Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i
4/13.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana __________________2014. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Pazina
Članak 1.
U Odluci o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada
Pazina“ broj 1/12.) u članku 11. nakon stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Kod jednokratnog plaćanja kupoprodajne cijene odobrava se popust od 12% na procijenjenu
tržišnu vrijednost poslovnog prostora.“
Članak 2.
U članku 12. stavku 1. brojka „3“ zamjenjuje se brojkom „5“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
Pravna osnova za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji poslovnih
prostora u vlasništvu Grada Pazina nalazi se u članku 33. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora
(„Narodne novine“ broj 125/11.) kojim je dana mogućnost kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu
jedinice lokalne samouprave, sadašnjem zakupniku odnosno sadašnjem korisniku poslovnoga prostora,
pod uvjetima i u postupku propisanim Zakonom i odlukom tijela jedinice lokalne samouprave.
II. PRIKAZ STANJA I SADRŽAJ ODLUKE
Važećim Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora omogućuje se sadašnjim
zakupnicima odnosno korisnicima poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, županija, Grada
Zagreba, gradova i općina (koji uredno izvršavaju sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske
obveze prema jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave te uz dodatni uvjet petogodišnjeg
korištenja toga prostora i uz propisane iznimke) kupnja tih prostora uz uvjete i u postupku propisanim
Zakonom, uredbom Vlade Republike Hrvatske, odnosno odlukama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Sukladno navedenom, Gradsko vijeće Grada Pazina je donijelo Odluku o kupoprodaji poslovnih
prostora u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 1/12.).
Kupoprodaja poslovnoga prostora u vlasništvu navedenih javnopravnih tijela propisana je kao
mogućnost, a ne obveza te je dispozicija tih tijela da sačine popis poslovnih prostora (uz obavezu javne
objave istoga) koji će biti predmetom kupoprodaje. Taj se popis donosi sukcesivno ovisno o utvrđenju
vlasničko pravnog statusa i drugih pravnih utvrđenja vezanih uz konkretni poslovni prostor.
Gradsko vijeće Grada Pazina je donijelo Odluku o popisu poslovnih prostora koji se predmet
kupoprodaje („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13.).
Sukladno navedenom proveden je postupak zaprimanja zahtjeva za kupnju te je izvršena procjena
tržišne vrijednosti poslovnih prostora koji su izloženi prodaji po ovlaštenom sudskom vještaku.
O rezultatima procjene obaviješteni su podnositelji zahtjeva.
III. POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI DONOŠENJEM ODLUKE
Izmjenama Odluke predlaže se kod jednokatnog plaćanja kupoprodajne cijene popust od 12% na
procijenjenu vrijednost (važećom Odlukom nije bio predviđen popust za jednokratno plaćanje), te se kod
obročne otplate predlaže produžiti rok plaćanja od 3 na 5 godina.
Odredbe koje se predlažu dopuniti i mijenjati:
Članak 11.
Plaćanje cijene poslovnoga prostora može se ugovoriti odjednom ili obročnom otplatom, prema izboru kupca.

Kada se cijena poslovnoga prostora isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti duži od 30 dana od dana
sklapanja ugovora.
Članak 12.
Kod kupnje poslovnoga prostora uz obročnu otplatu ukupan rok otplate ne može biti duži od 3 godine od
dana sklapanja ugovora.
Kod kupnje poslovnoga prostora uz obročnu otplatu ne primjenjuje se odredba članka 10. stavka 1. ove
Odluke.
Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu otplatu kupac je dužan kao jamstvo naplate ugovora, prije
sklapanja ugovora, dostaviti običnu zadužnicu u visini ugovorene cijene poslovnog prostora.
Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje.
Grad Pazin je dužan u ugovoru o kupoprodaji poslovnoga prostora uz obročnu otplatu vrijednost
(mjesečnog) obroka vezati uz EUR i to po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.
U slučaju kašnjenja s plaćanjem glavnice i ugovorene kamate, kupac je dužan platiti zakonsku zateznu
kamatu.
Ugovor će se smatrati raskinutim u slučaju neplaćanja 3 uzastopna obroka.

IV. PRIJEDLOG ODLUKE
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Grada Pazina utvrdio je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo te ga je
uputio Gradonačelniku Grada Pazina na nadležni postupak.
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo

