


                               Prijedlog, 27. srpnja 2018.   

  

 

Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 

23/14. i 1/18.) i članka 2. stavak 2. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u 

vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09. i 12/18.) Gradsko vijeće Grada Pazina 

donosi  

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina 

  

Članak 1. 

 Na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda izlaže se:   

       - građevinsko zemljište poslovne namjene (oznake K1-1), katastarske oznake k. č. broj 3836/1     

upisano u zk. uložak broj 2517 za K. O. Pazin (za katastar K. O. Zabrežani), u površini od 4.345 m
2 

na 

području obuhvata Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“ u  Pazinu.  

 Tržišne vrijednosti 770.003,52 kune. 

 Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 10.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

Tržišna vrijednost nekretnine iz članka 1. ove Odluke ujedno je i početna cijena 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 od sklapanja kupoprodajnog 

ugovora. 

Najpovoljnijem ponuđaču, na njegov zahtjev, odobrit će se obročno plaćanje kupoprodajne cijene na 

način da se ista u cijelosti uplati najkasnije u roku od 24 mjeseca računajući od dana sklapanja 

kupoprodajnog ugovora.  

U slučaju obročne otplate kupoprodajne cijene obračunat će se kamata čija je visina određena 

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili 

djelomičan otpis potraživanja.  

 

Članak 5. 
 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 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu po donošenju, 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 PAZIN 

 

                                                                                                                                                 Predsjednik     

                                                                                                                                              Gradskog vijeća 

              Davor Sloković 

 



 

O b r a z l o ž e n j e 

 

I. 

Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u članku 22. točka 18. Statuta Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.) i članku 2. stavak 2. Odluke o načinu, 

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

broj  21/09. i 12/18.). 

 

II. 

 U svrhu privođenja namjeni utvrđenoj prostorno planskom dokumentacijom Grada Pazina 

predloženo je da se prodaji putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda izloži građevinsko 

zemljište poslovne namjene (oznake K1), katastarske oznake k. č. broj 3836/1 upisano u zk. uložak broj 2517 

za K. O. Pazin (za katastar K. O. Zabrežani), u površini od 4.345 m
2  

na području obuhvata Detaljnog plana 

uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“ u  Pazinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 12/03., 

24/15. i 19/17. – pročišćeni tekst), dalje: Detaljni plan.  

Vrijednost predmetne nekretnine utvrđena je procjenom stalnog sudskog vještaka mr.sc. Slobodana 

Đekića, dipl. ing. geo. u ukupnom iznosu od 770.003,52 kune (24 €/m
2
) broj 22/18,  zaprimljenom 27. srpnja 

2018. 

 Detaljnim planom putem oznake parcele određena je njezina namjena, slijedom čega oznaka K1 

određuje poslovnu, pretežito uslužnu namjenu.  

 Pretežita namjena je ona namjena koja je zastupljena s više od 51% u površini glavne građevine, a 

ostatak od 49 % zastupljenosti može se odnositi na neki drugi oblik poslovne namjene. To znači da kod 

pretežito uslužne namjene – uslužna djelatnost zauzima minimalno 51%, a preostali dio se može odnositi na 

trgovačku i/ili komunalno – servisnu namjenu. U pretežito uslužne djelatnosti (K1) spadaju: različite usluge 

(kao npr. osobne, sigurnosne, intelektualne, zdravstvene, fizičke, žurne, usluge rekreacije i sl.), različiti 

uredski prostori, agencije (turističke, svadbene, poduzetničke, konzalting, marketinške, akviziterske, agencije 

nekretninama...) i sl. 

 Člankom 13. Odluke o načinu uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina 

propisano je da tijelo koje donosi odluku o prodaji nekretnina može natječajem utvrditi da se kupoprodajna 

cijena nekretnine plaća obročno, uz obvezu upisa tereta na nekretnini u korist Grada, u kojem se slučaju 

obračunava kamata u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu 

otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  („Narodne novine“ broj 94/14.), koja iznosi 

4,5 % godišnje, slijedom čega je definirana mogućnost obročnog plaćanja iz članka 4. Odluke.  

 

 

 

                                                                                                           Upravni odjel za komunalni sustav,  

                                                                                                           prostorno uređenje i graditeljstvo 






