
PRIJDLOG 
 
 
Na temelju članka  22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09.) i 

članka 2. stavka 2. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici 
održanoj dana _____________ 2013. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o prodaji nekretnine u vlasništvu  Grada Pazina 
  

Članak 1. 
Daje se na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda: 
1. Ruševna kuća u ulici 43. Istarske divizije u Pazinu smještena na k. č. broj 134/6 zgr. (dio k. 

č. broj 2693 N.I.) upisana u zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin, sa utvrđenom tržnom vrijednosti 
odnosno početnom cijenom u visini od 422.368,83 kune.  
 Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 42.000,00 kuna.  
 

Članak 2. 
Početna prodajna cijena nekretnina utvrđena je procjenom tržišne vrijednosti nekretnina 

Komisije za procjenu imovine u vlasništvu Grada Pazina. 
 

Članak 3. 
 Pri odabiru najpovoljnije ponude Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Grada 
Pazina vodit će se kriterijem najviše ponuđene cijene. 
 

Članak 4. 
 Kupoprodajnu cijenu nekretnine kupac može platiti odjednom u roku od 15 dana po sklapanju 
kupoprodajnog ugovora ili obročno u roku od najduže deset (10) godina uz plaćanje kamate u iznosu 
od 4% godišnje, upis tereta na nekretnini i izdavanje obične zadužnice.  
 U ugovoru o kupoprodaji uz obročnu otplatu vrijednost svakog pojedinog obroka vezat će se 
uz EUR-o po srednjem tečaju HNB-a na dan dospijeća pojedinog obroka.   
 Način uplate kupoprodajne cijene kupac je dužan navesti u ponudi.  

 
Članak 5. 

U skladu s ovom Odlukom i Odlukom o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom                 
u vlasništvu Grada Pazina Gradonačelnik Grada Pazina objavit će Natječaj za prodaju nekretnine. 

 
Članak 6. 

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

 GRADSKO VIJEĆE  GRADA PAZINA 
  
 
 
 
 



 
O b r a z l o ž e n j e  

 
I. 

Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u članku 22. Statuta Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 17/09.) i u stavku 2. članak 2. Odluke o načinu, uvjetima i postupku 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj  21/09). 

  
II. 

U svrhu privođenja namjeni utvrđenoj prostorno planskom dokumentacijom Grada Pazina i 
iskazanog interesa za kupnju predloženo je da se prodaji putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih 
ponuda izloži ruševna kuća u ulici 43. Istarske divizije broj 15 u Pazinu smještena na k. č. broj 134/6 
zgr. (dio k. č. broj 2693 N.I.) upisana u  zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin. Kuća se sastoji od dvije 
etaže, i to prizemlja tlocrtne površine od 54,14 m2 i prvog kata u površini od 82,60 m2. Generalnim 
urbanističkim planom grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 19/02., 25/02., 18/07., 
10/08., 15/08 – pročišćeni tekst, 27/09. i 27/11.) namjena objekta je utvrđena kao mješovita (oznake 
„M“).  

Mogućnost odgode plaćanja predviđena je člankom 13. stavak 3. Odluke o načinu, uvjetima i 
postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina, a visina kamatne stope od 4% analogna 
je onoj utvrđenoj u Zakonu o zakupu i kupnji poslovnih prostora („Narodne novine“ broj 125/11.).   

 
III. 

Cijeneći položaj i namjenu nekretnine koja se izlaže prodaji, stanje u kojem se nekretnina 
nalazi, te uzevši u obzir postignute cijene nekretnina sličnih karakteristika na području Grada Pazina 
Komisija za procjenu imovine u vlasništvu Grada Pazina na sjednici održanoj dana 12. veljače 2013. 
godine utvrdila je njezinu tržišnu vrijednost od ukupno 55.680,00 € što u kunskoj protuvrijednosti 
iznosi 422.368,83  kn  (srednji tečaj HNB = 1€ = 7,585647 kn) .   
 
 


