
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
         GRAD PAZIN 
Natječajna komisija za promet 
imovinom u vlasništvu Grada Pazina 
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Pazin, 10. prosinca 2012.  
 

                     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: 
940-01/12-01/112; URBROJ: 2163/01-01-01-12-7 od 23. studenog 2012. 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 Renato Kalac i Valter Milohanić nakon provedenog Javnog natječaja za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina prikupljanjem pisanih ponuda, na sjednici održanoj 10. 
prosinca 2012. godine, utvrđuje da je: 

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Pazina KLASA: 940-01/12-01/112, URBROJ: 
2163/01-03-02-12-5 od 22. studenog 2012 godine Gradonačelnik Grada Pazina raspisao Natječaj za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina prikupljanjem pisanih ponuda KLASA: 940-01/12-
01/112; URBROJ: 2163/01-01-01-12-7 od 23. studenog 2012. godine, i to za:  

A) Nekretnine u K. O. Pazin     
 1. Građevinsko zemljište katastarske oznake k. č. broj 2072/3 (1169 N.I.) upisano                   

u zk. uložak broj 1730 za K. O. Pazin u površini od 2.232 m2. Predmetno zemljište nalazi se u ulici 
Šime Kurelića u Pazinu. Zemljište je poslovne namjene (oznake K).  

Tržišna vrijednost, ujedno i početna cijena natjecanja iznosi 1.008.565,18 kuna.   
2. Dio građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 139/1 zgr. (1640 N.I) upisano u  

zk. uložak broj 1708 za K. O. Pazin u površini od 15 m2 (oznake garaža 1). Zemljište se nalazi na 
adresi Buraj 1 u Pazinu.  

Tržišna vrijednost, ujedno i početna cijena natjecanja iznosi 4.518,66 kuna.   
            3. Dio građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 139/1 zgr. (1640 N.I) upisano u zk. 
uložak broj 1708 za K. O. Pazin u površini od 20 m2 (oznake garaža 2). Zemljište se nalazi na adresi 
Buraj 1 u Pazin.  

Tržišna vrijednost, ujedno i početna cijena natjecanja iznosi 6.024,88 kuna.   
B) Nekretnine u K. O. Kašćerga 

 1. Suvlasnički udio od 1/5 dijela zemljišta 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 se nalazi u blizini naselja Kašćerga.  

Tržišna vrijednost, ujedno i početna cijena natjecanja iznosi 7.124,42 kuna.   



 
Obavijest o raspisivanju javnog Natječaja objavljena je u dnevnom listu «Glas Istre» dana    

28. studenog 2012. godine, a cjeloviti tekst Javnog natječaja objavljen je na Oglasnoj ploči Grada 
Pazina i web stranici Grada Pazina (www.pazin.hr) dana 27. studenog 2012. godine. 

Rok za podnošenje pisanih Ponuda za kupnju nekretnina bio je 10 dana od dana objave 
Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Pazina, te je istekao zaključno s danom 07. prosinca 2012. godine. 

 
1.2. U otvorenom roku na javni Natječaj pristigle su sljedeće ponude:  

  A) Nekretnine u K. O. Pazin 
- za građevinsko zemljište katastarske oznake k. č. broj 2072/3 (1169 N.I.) upisano                   

u zk. uložak broj 1730 za K. O. Pazin u površini od 2.232 m2 nema pristiglih ponuda; 
  -   za dio građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 139/1 zgr. (1640 N.I) upisano u 

zk. uložak broj 1708 za K. O. Pazin u površini od 15 m2 (oznake garaža 1) pristigla je ponuda Prijić 
Zije (OIB 54269085067) iz Pazina, Buraj 1, koji za predmetno zemljište nudi iznos od 4.550,00 kuna. 
Ponuda je potpuna, pravovremena i udovoljava uvjetima Natječaja; 

 dio građevinskog zemljišta katastarske oznake k. č. broj 139/1 zgr. (1640 N.I) upisano u zk. 
uložak broj 1708 za K. O. Pazin u površini od 20 m2 (oznake garaža 2) pristigla je ponuda Prijić Zije 
(OIB 54269085067) iz Pazina, Buraj 1, koji za predmetno zemljište nudi  iznos od 6.050,00 kuna 
Ponuda je potpuna, pravovremena i udovoljava uvjetima Natječaja; 
  B) Nekretnine u K. O. Kašćerga 
 - za suvlasnički udio od 1/5 dijela zemljišta katastarske oznake k. č. broj 1046 upisanog u zk. 
uložak broj 542 za K. O. Kašćerga ukupne površine od 860 m2 nema pristiglih 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 su 
najpovoljniji natjecatelji za kupnju nekretnina iz podtočke 1.1 točke 1. ovog Izvještaja: 

1. Prijić Zijo (OIB 54269085067) iz Pazina, Buraj 1 za dio građevinskog zemljišta katastarske  
oznake k. č. broj 139/1 zgr. (1640 N.I) upisano uzk. uložak broj 1708 za K. O. Pazin u površini od 15 
m2 (oznake garaža 1) koji za predmetno zemljište nudi iznos od  4.550,00 kuna. 

2. Prijić Zijo (OIB 54269085067) iz Pazina, Buraj 1 za dio građevinskog zemljišta katastarske  
oznake k. č. broj 139/1 zgr. (1640 N.I) upisano uzk. uložak broj 1708 za K. O. Pazin u površini od 20 
m2 (oznake garaža 2) koji za predmetno zemljište nudi iznos od 6.050,00 kuna. 
 

3.   Gradonačelnik Grada Pazina će o ovom Izvještaju izvijestiti Gradsko vijeće Grada Pazina  
radi daljnjeg postupanja. 
 
 
 
 
                                                                                                                          Predsjednik 

            Natječajne komisije 
            Robert Krnjus, v.r. 



PRIJEDLOG 
 
 
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. Dio  građevinskog  zemljišta  u  Pazinu  katastarske  oznake  k.  č.  broj  139/1 zgr. (1640 N.I)  

upisano u  zk. uložak broj 1708 za K. O. Pazin u površini od 15 m2 (oznake garaža 1). 
Najpovoljnijim natjecateljem za kupnju zemljišta iz stavka 1. ove točke utvrđuje se Zijo Prijić 

(OIB 54269085067) iz Pazina, Buraj 1, s ponuđenom cijenom od 4.550,00 kuna. 
 2. Dio građevinskog zemljišta u Pazinu katastarske oznake k. č. broj 139/1 zgr. (1640 N.I) 
upisano u zk. uložak broj 1708 za K. O. Pazin u površini od 20 m2 (oznake garaža 2).  

Najpovoljnijim natjecateljem za kupnju zemljišta iz stavka 1. ove točke utvrđuje se Zijo Prijić 
(OIB 54269085067) iz Pazina, Buraj 1, s ponuđenom cijenom od 6.050,00 kuna. 

 
II. 

 Gradonačelnik Grada Pazina zaključit će u ime Grada Pazina kao prodavatelja sa 
najpovoljnijim natjecateljem iz točke I. ovog Zaključka kupoprodajni ugovor. 

Ugovorom će se utvrditi prava i obveze prodavatelja i kupca, sve sukladno Natječaju za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina  KLASA: 940-01/12-01/112, URBROJ: 2163/01-01-01-
12-8  od 27. studenog 2012. godine i ovom Zaključku. 
 

III. 
 Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada 
Pazina 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 komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina.   
 
 
 
 KLASA:  
 URBROJ:  
             Pazin,  
 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 


