


Prijedlog 24. listopada 2017.  

 

Na temelju članka 22. stavka 1. točka 18. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“, broj 17/09., 4/13. i 23/14.) i članka 2. stavka 2., a u vezi s člankom 18. Odluke o načinu, 

uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada 

Pazina“, broj 21/09.) Gradsko vijeće Grada Pazina dana ________________ donosi 

 

 

O D L U K U  

o kupnji suvlasničkog udjela na zemljištu  

 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se interes Grada Pazina za kupnju suvlasničkog udjela od 5/49 dijela građevinskog 

zemljišta katastarske oznake k. č. broj 2714/3 upisanog u zk. uložak broj 5005 za K. O. Poreč kao 

vlasništvo Općine Gračišće. 

Zemljište ima ukupnu površinu od 3.600 m
2 
(pripadajuća površina 367 m

2
).  

Grad Pazin će suvlasnički udio na zemljištu iz točke 1. ove Odluke od Općine Gračišće 

otkupiti za kupoprodajnu cijenu od 316.500,00 kuna.  

 

Članak 2. 

 Zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada 

Pazina da poduzme sve potrebne radnje radi provedbe ove Odluke. 

 

Članak 3.  

Na temelju ove Odluke i u skladu s njome Gradonačelnik Grada Pazina će u ime Grada Pazina 

sklopiti Ugovor o kupnji zemljišta.  

 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

 

 

KLASA:   

URBROJ:  

Pazin,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

                                                                                                                                              Predsjednik  

                               Gradskog vijeća 

                                Davor Sloković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O b r a z l o ž e n j e  

 

 

I.  

 Pravni temelj 

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. i članku 18. Odluke o načinu, uvjetima i 

postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj  

21/09). 

 

II. 

Razlozi za donošenje akta  

 Predmetno zemljište nalazi se u naselju Špadići u Poreču, neposredno iza odmarališta koje 

koristi Osnovna škola Vladimira Nazora u Pazinu, u suvlasništvu je Grada Pazina u 34/49 dijela, 

Općine Motovun u 6/49 dijela, Općine Lupoglav 2/49 dijela, Općine Gračišće 5/49 dijela i Općine Sv. 

Petar u Šumi 2/49 dijela. Zemljište ima površinu od 3.600 m
2
. Uvidom u prostorno plansku 

dokumentaciju utvrđeno je da se nalazi unutar granica Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko 

turističke namjene „Špadići“ (UPU -21), („Službene novine Grada Poreča“ broj 14/16.), većim 

dijelom unutar zone T3 namjene (površina ugostiteljsko turističke namjene s mogućnošću smještaja), a 

u manjem dijelu ulazi u planiranu prometnicu. 

 Predmetnom kupnjom Grad Pazin svoj suvlasnički udio od 34/49 dijela povećao bi na 39/49 

dijela, što s obzirom na lokaciju i namjenu ovog zemljišta smatramo interesom Grada.  

 

III. 

 Potrebna financijska sredstva  

 Tržišna vrijednost predmetnog zemljišta utvrđena je procjenom sudskog vještaka za procjenu 

nekretnina mr. sc. Slobodana Đekića, dipl. ing. geodezije u visini od 3.101.688,00 kn, odnosno 

414.000 € (1 € = 7,492), što za suvlasnički udio od 5/49 njegova dijela (pripadajuća površina 367 m
2
) 

iznosi 316.500,00 kuna, a koji iznos kupoprodajne cijene je moguće u cijelosti platiti prijebojem 

potraživanja koja Grad Pazin ima prema Općini Gračišće. 

  

 
  

 






































