
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA  
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
            GRAD PAZIN 
         Gradonačelnik 
 
KLASA: 940-01/13-01/62 
URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 
Pazin, 07. listopada 2013 
 

PREDSJEDNIKU  
GRADSKOG VIJEĆA 

P  A  Z  I  N 
 
 
PREDMET: Odluka o prodaji nekretnina 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 prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina 
 
 
 

u tekstu kako ju je dostavio Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo 
svojim dopisom KLASA: 940-01/13-01/62, URBROJ: 2163/01-07-12-13-8 od 27. rujna 2013. godine, 
upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. 
 

Za izvjestioca na Vijeću po predmetnoj Odluci određuje se Daniel Maurović, pročelnik 
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.  
 
 
 
          Gradonačelnik 
          Grada   Pazina 
                   Renato Krulčić,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 

4/13.), a na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, 
Gradonačelnik Grada Pazina dana 07. listopada 2013. godine, donosi 

 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina u predloženom 
tekstu. 
 
  2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Pazina 
na razmatranje i usvajanje. 
 
 
 
 
 
KLASA: 940-01/13-01/62 
URBROJ: 2163/01-01-01-13-9 
Pazin, 07. listopada 2013 
 
 
 

GRADONAČELNIK  GRADA  PAZINA 
 
 
 
             Gradonačelnik 
                                Renato Krulčić,v.r. 
 
 
Dostaviti: 
1. Predsjedniku Gradskog vijeća, 
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, 
    prostorno uređenje i graditeljstvo, 
3. Arhiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     Prijedlog, 27. rujna 2013.   
Na temelju članka 22 Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09. i 

4/13.) 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 donosi  

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina 
  

Članak 1. 
 Daju se na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda:   
 
 1) Nekretnine u K. O. Pazin 
 a) 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. 
 Tržišne vrijednosti 321.873,52 kune. 
 Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 32.000,00 kuna  

 
b) Dio zemljišta u ulici Štefanije Ravnić u Pazinu katastarskih oznaka k. č. broj 1822/1 (dio k. 

č. broj 2690/1 N.I.) upisano u zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin u površini od cca 250 m2 na način 
prikazan u kopiji katastarskog plana koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  

Tržišne vrijednosti  91,27 kuna/m2 zemljišta. 
 Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 2.000,00 kuna  

 
c) Dio zemljišta u ulici Štefanije Ravnić u Pazinu katastarskih oznaka k. č. broj 1822/1 (dio k. 

č. broj 2690/1 N.I.) upisano u zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin u površini od cca 650 m2 na način 
prikazan u kopiji katastarskog plana koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio 
Tržišne vrijednosti  91,27 kuna/m2 zemljišta. 
 Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 6.000,00 kuna.  
 
 d) Stan na drugom katu zgrade u ulici Bože Milanovića br. 7 u Pazinu sagrađenoj na k. č. broj 
15/2 zgr. (2427/5 N.I.) upisanoj u zk. uložak broj 3343 za K. O. Pazin. Stan ima površinu od 31,67 m2, 
a sastoji se od dvije sobe i kuhinje.  

Tržišne vrijednosti 132.480,05 kuna.  
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 13.000,00 kuna. 
 
e) Poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Trg male funtane 1, u Pazinu sagrađenoj na  

k. č. broj 38 zgr. (2487 N.I.) K. O. Pazin. Poslovni prostor ima površinu 19,09 m2, a sastoji se od jedne 
prostorije.  

Tržišne vrijednosti 87.115,77  kuna.  
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 8.000,00 kuna.  

 
2) Nekretnine u K. O. Kašćerga  

  a) Suvlasnički udio od 1/5 dijela zemljišta u naselju Kašćerga katastarske oznake k. č. broj 
1046 upisanog u zk. uložak broj 542 za K. O. Kašćerga ukupne površine od 860 m2 (pripadajuće 
površine 172 m2). 

Tržišne vrijednosti 7.195,00 kuna.   
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 700,00 kuna. 
 
3) Nekretnine u K. O. Lindar  
a) Građevinsko zemljište u naselju Dvorine u Lindaru katastarskih oznaka k. č. broj 198/20 

(7238/2 N.I.) upisano u zk. uložak broj 1313 za K. O. Lindar u površini od 106 m2.  
Tržišne vrijednosti  14.511,69 kuna.   
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju utvrđuje se u visini od 1.000,00 kuna. 

  



Članak 2. 
Tržišne vrijednosti za nekretnine iz članka 1. ove Odluke ujedno su i početne cijene u 

postupku natjecanja.  
 

Članak 3. 
 Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. 
 Pri odabiru najpovoljnije ponude Natječajna komisija za promet imovinom u vlasništvu Grada 
Pazina vodit će se kriterijem najviše ponuđene cijene.  

 
Članak 4. 

Kupoprodajna cijena plaća se u cijelosti najkasnije u roku od 15 dana po sklapanju 
kupoprodajnog ugovora. 

Izuzetno od stavka 1. ovog članka izlicitirani iznos kupoprodajne cijene nekretnina iz članka 
1. točke a), b) i c) ove Odluke ponuditelj može platiti po svom izboru, i to: 

a) odjednom u cijelosti u roku od petnaest (15) dana po sklapanju kupoprodajnog ugovora, ili  
b) obročno u roku od najduže 10 (deset) godina uz plaćanje kamate u iznosu od 4 % godišnje. 
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.   
 

Članak 5. 
 Za kupnju katastarske čestice koja se prodaje u dijelu označenom na kopiji katastarskog plana 
(članak 1. točke b) i c) ove Odluke) najpovoljniji ponuđač obvezan je u roku od osam dana po 
primitku obavijesti da je utvrđen najpovoljnijim ponuđačem pristupiti sklapanju predugovora o kupnji 
zemljišta.   
 Sklapanju kupoprodajnog ugovora najpovoljniji ponuđač iz stavka 1. ovog članka obvezuje se 
pristupiti u roku od 15 dana po izradi i provedbi parcelacijskog elaborata sačinjenog u svrhu 
formiranja nove katastarske čestice u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu.  

 
Članak 6. 

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

 
Članak 7. 

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



 
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 izlože sljedeće nekretnine: 
 1) Nekretnine u K. O. Pazin 
 a) 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.  

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.) nekretnini je utvrđena mješovita 
namjena (M). 

 Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od 321.873,52 kune (42.320 € ).   
b) Dio zemljišta u ulici Štefanije Ravnić u Pazinu katastarskih oznaka k. č. broj 1822/1 (dio   

k. č. broj 2690/1 N.I.) upisano u zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin u površini od cca 250 m2 na način 
prikazan u kopiji katastarskog plana koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  

Detaljnim planom uređenja „Stari Pazin“ („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/01. i 21/03.) 
zemljištu je utvrđena namjena – 0Z (oznaka 31) – ostale zelene površine.   

Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od 91,27 kuna/m2 zemljišta (12 €/ m2) 
c) Dio zemljišta u ulici Štefanije Ravnić u Pazinu katastarskih oznaka k. č. broj 1822/1 (dio   

k. č. broj 2690/1 N.I.) upisano u zk. uložak broj 75 za K. O. Pazin u površini od cca 650 m2 na način 
prikazan u kopiji katastarskog plana koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

Detaljnim planom uređenja „Stari Pazin“ („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/01. i 21/03.) 
zemljištu je utvrđena namjena – 0Z (oznaka 31) – ostale zelene površine.  

Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od 91,27 kuna/m2 zemljišta (12 €/ m2) 
 d) Stan na drugom katu zgrade u ulici Bože Milanovića br. 7 u Pazinu sagrađenoj na k. č. broj 
15/2 zgr. (2427/5 N.I.) upisanoj u zk. uložak broj 3343 za K. O. Pazin.  

Stan ima površinu od 31,67 m2, a sastoji se od dvije sobe i kuhinje. Kako se sanitarne 
prostorije stana (WC i kupaonica) nalaze na stepeništu zgrade (međukat) iste nisu predmet prodaje, ali 
postoji mogućnost njihova korištenja do uređenja istih unutar stana.  

Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od 132.480,05 kuna (550 €/m2)  
e) Poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Trg male funtane 1, u Pazinu sagrađenoj na   

k. č. broj 38 zgr. (2487 N.I.) K. O. Pazin. Poslovni prostor ima površinu 19,09 m2, a sastoji se od jedne 
prostorije.  

Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od 87.115,77  kuna (600 €/m2).  
Detaljnim planom uređenja „Centar II“ („Službene novine Grada Pazina“ broj 2/06. i 4/13.) 

zemljištu je utvrđena namjena – M*1 (oznaka 28).  
   

2) Nekretnine u K. O. Kašćerga  
  a) Suvlasnički udio od 1/5 dijela zemljišta u naselju Kašćerga katastarske oznake k. č. broj 
1046 upisanog u zk. uložak broj 542 za K. O. Kašćerga ukupne površine od 860 m2 (pripadajuće 
površine 172 m2). 
 Zemljište graniči sa građevinskim područjem naselja.  

Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od ukupno 7.195,00 kuna (5,5 €/ m2). 
 

3) Nekretnine u K. O. Lindar  
a) Građevinsko zemljište u naselju Dvorine u Lindaru katastarskih oznaka k. č. broj 198/20 

(7238/2 N.I.) upisano u zk. uložak broj 1313 za K. O. Lindar u površini od 106 m2.  Zemljište čini 
okućnicu objekta u privatnom vlasništvu. Nalazi se neposredno uz rub građevinskog područja.  



Tržišna vrijednost nekretnine utvrđena je u visini od ukupno 14.511,69 kuna (18.€/ m2).  
                                                                  III. 
Mogućnost odgode plaćanja utvrđena Člankom 4. prijedloga Odluke dana je na zahtjev 

podnositelja zahtjeva za kupnju, sukladno članku 13. stavak 3. Odluke o načinu, uvjetima i postupku 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina.  

Visina utvrđene kamatne stope od 4% analogna je onoj utvrđenoj u Zakonu o zakupu i kupnji 
poslovnih prostora („Narodne novine“ broj 125/11.).   

 
IV. 

Vrijednosti nekretnina utvrdila je Komisija za procjenu imovine u vlasništvu Grada Pazina, 
cijeneći položaj i namjenu nekretnina koje se izlažu prodaji, stanje u kojem se nekretnine nalaze, te 
uzevši u obzir postignute cijene nekretnina sličnih karakteristika na području Grada Pazina.            
Kod formiranja cijene nekretnine iz Članka 1. točka 1) a)  prijedloga Odluke uzeta je u obzir i 
okolnost da je predmetna nekretnina već bila nuđena na prodaju putem javnog natječaja na koji nije 
pristigla niti jedna valjana ponuda.  

Kod formiranja cijena nekretnina iste su utvrđene u Eurima, a kod njihova preračunavanja u 
kune korišten je srednji tečaj HNB-a 1 € = 7,605707 kn.  

 
 
 

 Upravni odjel za komunalni sustav,  
prostorno uređenje i graditeljstvo 












