
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
         GRAD PAZIN 
Natječajna komisija za promet 
imovinom u vlasništvu Grada Pazina 
KLASA: 940-01/11-01/43 
URBROJ: 2163/01-05-02-11-16 
Pazin,02. rujna 2011.  
 

                     GRADONAČELNIKU  
 GRADA PAZINA 

         
 
PREDMET: Izvještaj o provedenom postupku  

         prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Pazina, 
         dostavlja se. 
 
Na temelju članka 11. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 21/09.) i provedenog postupka po 
Natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina prikupljanjem pisanih ponuda KLASA: 
940-01/11-01/43; URBROJ: 2163/01-01-01-11-10 od 27. srpnja 2011. godine Natječajna komisija za 
promet imovinom, Gradonačelniku Grada Pazina podnosi  
 

IZVJEŠTAJ  
o provedenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina 

prikupljanjem pisanih ponuda 
 

1. Natječajna komisija u sastavu predsjednik Komisije Robert Krnjus, zamjenik predsjednika 
Vladimir Krulčić i članovi Snježana Hrvatin, Renato Kalac i Valter Milohanić nakon provedenog 
Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina prikupljanjem pisanih ponuda, na 
sjednici održanoj 02. rujna 2011. godine, utvrđuje da je: 

1.1. Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Pazina KLASA: 940-01/11-01/43, URBROJ: 
2163/01-01-01-11-7 od 26. srpnja 2011. godine Gradonačelnik Grada Pazina raspisao je Natječaj za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina prikupljanjem pisanih ponuda KLASA: 940-01/11-
01/43; URBROJ: 2163/01-01-01-11-10 od 27. srpnja 2011. godine, i to za:  
 

A) Nekretnine u K.O. Pazin: 
1.1. Građevinsko zemljište u Pazinu, katastarske oznake k. č. broj 1924/1 (3182 N.I.) u 

površini od 13.373 m2 upisano u zk. uložak broj 3287 za K. O. Pazin. 
 Predmetno zemljište nalazi se u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu na području mješovite 
pretežno poslovne namjene – M2. 

Tržišna vrijednost predmetne nekretnine, ujedno i početna cijena u natječajnom postupku, 
iznosi 548,77 kuna za m2 zemljišta. 

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 300.000,00 kuna. 
2. Građevinsko zemljište u Pazinu, koje se sastoji od dijelova katastarskih čestica katastarske 

oznake k. č. broj 1922/93 upisane u zk. uložak broj 1583 za K.O. Pazin i 1922/7 upisane u zk. uložak 
broj 3287 za K. O. Pazin (dijelovi k. č. 3179/1 i 3180/9 N. I.) u površini od cca 2.410,00 m2. 

 Predmetno zemljište nalazi se u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu na području komunalno – 
servisne namjene – K- 3. 
             Tržišna vrijednost, ujedno i početna cijena natjecanja iznosi 548,77 kuna za m2 zemljišta.  

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 132.000.00 kuna. 
3. Građevinsko zemljište u Pazinu, katastarske oznake k.č. broj 3836/1 K.O. Pazin (Zabrežani) 

u površini od 4.345 m2,. 



Predmetno zemljište sukladno DPU „Ciburi II“ čine planiranu građevinsku parcelu poslovne - 
pretežito uslužne namjene, oznake K-1-1. 
             Tržišna vrijednost, ujedno i početna cijena natjecanja iznosi 548,77 kuna za m2 zemljišta.  

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 238.000,00 kuna. 
  4. Građevinsko zemljište u Pazinu, koje se sastoji od dijela katastarske čestice katastarske 

oznake k. č. broj 3831 upisane u zk. uložak broj 2517 za K. O. Pazin i suvlasničkog udjela od 22/36 
dijela k. č. broj 3839/2 upisane u zk. uložak broj 359 za K. O. Pazin ukupne pripadajuće površine od 
cca 2.794 m2.  

Predmetno zemljište sukladno DPU „Ciburi II“ čini dio planirane građevinske parcele 
poslovne - pretežito uslužne namjene - K-1-3 u površini od 3.270 m2.     
             Tržišna vrijednost, ujedno i početna cijena natjecanja iznosi 548,77 kuna za m2 zemljišta.  

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 150.000.00 kuna. 
 

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja objavljena je u dnevnom listu «Glas Istre» dana 28. 
srpnja 2011. godine, a cjeloviti tekst Javnog natječaja objavljen je istoga dana na Oglasnoj ploči Grada 
Pazina i web stranici Grada Pazina (www.pazin.hr). 

Rok za podnošenje pisanih Ponuda za kupnju nekretnina bio je 15 dana od dana objave 
Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Pazina, te je istekao zaključno s danom 12. kolovoza 2011. godine. 

 
1.2. U otvorenom roku na javni Natječaj pristigle su sljedeće ponude:  
 
A) Nekretnine u K.O. Pazin: 
- za građevinsko zemljište u Pazinu, katastarske oznake k. č. broj 1924/1 (3182 N.I.)               

u površini od 13.373 m2 upisano u zk. uložak broj 3287 za K. O. Pazin  nije pristigla niti jedna 
ponuda;  

- za građevinsko zemljište u Pazinu, koje se sastoji od dijelova katastarskih čestica katastarske 
oznake k. č. broj 1922/93 upisane u zk. uložak broj 1583 za K.O. Pazin i 1922/7 upisane u zk. uložak 
broj 3287 za K. O. Pazin (dijelovi k. č. 3179/1 i 3180/9 N. I.) u površini od cca 2.410,00 m2  pristigla 
je ponuda društva Autotrans d.o.o.“. Ponuda je potpuna, pravovremena i udovoljava uvjetima 
Natječaja. 

- za građevinsko zemljište u Pazinu, katastarskih oznaka k.č. broj 3836/1 K.O. Pazin 
(Zabrežani) u površini od 4.345 m2  nije pristigla niti jedna ponuda; 

- za građevinsko zemljište u Pazinu, koje se sastoji od dijela katastarske čestice katastarske 
oznake k. č. broj 3831 upisane u zk. uložak broj 2517 za K. O. Pazin i suvlasničkog udjela od 22/36 
dijela k. č. broj 3839/2 upisane u zk. uložak broj 359 za K. O. Pazin ukupne pripadajuće površine od 
cca 2.794 m2 nije pristigla niti jedna ponuda; 

 
2. Na temelju provedenog postupka, a u vezi s člankom 8. i člankom 10. Odluke o načinu, 

uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina Komisija utvrđuje da je 
najpovoljniji natjecatelj za kupnju nekretnina iz podtočke 1.1 točke 1. ovog Izvještaja: 

 
- AUTOTRANS d.o.o. Rijeka za građevinsko zemljište u Pazinu, koje se sastoji od dijelova 

katastarskih čestica katastarske oznake k. č. broj 1922/93 upisane u zk. uložak broj 1583 za K.O. Pazin 
i 1922/7 upisane u zk. uložak broj 3287 za K. O. Pazin (dijelovi k. č. 3179/1 i 3180/9 N. I.) u površini 
od cca 2.410,00 m2, s ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu od 1.322.535,70 kuna, odnosno 548,77 
kn za m2 zemljišta.  

 
3. Gradonačelnik Grada Pazina će o ovom Izvještaju izvijestiti Gradsko vijeće Grada Pazina 

radi daljnjeg postupanja.  
 
 
                                                                                                                          Predsjednik 

            Natječajne komisije 
              Robert Krnjus,v.r. 



PRIJEDLOG OD 14. 09. 2011 
 
 Na temelju članka 12. stavka 1. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom 
u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09.) i članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09.) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 
održanoj dana ____________donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina 

 
I.  

 Grad Pazin prodaje nekretnine, i to:  
1. Građevinsko zemljište u Pazinu, koje se sastoji od dijelova katastarskih čestica katastarske 

oznake k. č. broj 1922/93 upisane u zk. uložak broj 1583 za K.O. Pazin i 1922/7 upisane u zk. uložak 
broj 3287 za K. O. Pazin (dijelovi k. č. 3179/1 i 3180/9 N. I.) u površini od cca 2.410,00 m2 za 
kupoprodajnu cijenu u iznosu od 548,77 kn/m2 zemljišta,  

Najpovoljnijim natjecateljem za kupnju zemljišta iz stavka 1. ove točke utvrđuje se Autotrans 
d.o.o. Rijeka, Trg Žabica 1. 

II. 
 Grad Pazin zastupan po Gradonačelniku Grada Pazina, kao prodavatelj i najpovoljniji 
natjecatelj iz točke I. ovog Zaključka zaključit će Predugovor o kupnji zemljišta i Kupoprodajni 
ugovor.  

Ugovorom će se utvrditi prava i obveze prodavatelja i kupca, sve sukladno Natječaju za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina  KLASA: 940-01/11-01/43, URBROJ: 2163/01-01-01-
11-10 od 27. srpnja 2011. godine. 
 

III. 
 Zadužuje se Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti da poduzme sve 
potrebne radnje radi provedbe ovog Zaključka.  
  

IV. 
 Ovaj Zaključak ima se dostaviti Natječajnoj komisiji za promet imovinom u vlasništvu Grada 
Pazina i Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti.  
 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,  
  
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


