


        Prijedlog 25. rujna 2020. 

 

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

4/13., 23/14., 1/18. i 5/20.), članka 12. stavka 1. Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja 

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

Izvještaja Natječajne komisije za promet imovinom u vlasništvu Grada Pazina KLASA: 940-01/20-

01/30, URBROJ: 2163/01-07-13-20-40 od 21. rujna 2020. godine, Gradsko vijeće Grada Pazina na 

sjednici držanoj ______________________donosi sljedeći  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina 

 

 

I. 

Najpovoljniji ponuditelji za kupnju nekretnina ponuđenih na prodaju Javnim natječajem za 

prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina prikupljanjem pisanih ponuda KLASA: 940-01/20-

01/30, URBROJ: 2163/01-01-01-20-30 od 28. kolovoza 2020. godine kojeg je Gradonačelnik Grada 

Pazina raspisao temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Pazina KLASA: 940-01/20-01/30, URBROJ: 

2163/01-03-02-20-27 od 27. kolovoza 2020. godine su:  

1. ENS d.o.o., za zastupanje i posredovanje, Zagreb (OIB 64925075287), Bužanova 6c, za 

kupnju građevinskog zemljišta definirane mješovite namjene (oznake M) u ulici Istarskih narodnjaka u 

Pazinu katastarskih oznaka k. č. broj 1924/1 (3182 N.I.) u površini od 13.373 m2 i k. č. broj 1925/1 u 

površini od 14.407 m2 obje upisane u zk. uložak broj 3287 za K. O. Pazin, s ponuđenim iznosom 

kupoprodajne cijene u visini od 11.300.404,00 kune. 

2. Istravetura d.o.o. Poreč, (OIB 94988757852), Mate Vlašića 39, za kupnju dijela 

građevinskog zemljišta definirane mješovite namjene (oznake M) u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu 

katastarskih oznaka k. č. broj 1927/1 (3209/1 N.I.) upisanog u zk. uložak broj 3332 za K. O. Pazin 

površine 2.877 m2, čija se skica nalazi u privitku ovome Zaključku i čini njegov sastavni dio, s 

ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene u visini od 611.000,00 kuna. 

 

II. 

 Gradonačelnik Grada Pazina zaključit će u ime Grada Pazina kao prodavatelja sa 

najpovoljnijim ponuditeljima iz točke I. ovog Zaključka kupoprodajne ugovore. 

Kupoprodajnim ugovorom utvrdit će se prava i obveze prodavatelja i kupca, sve sukladno 

objavljenom Javnom natječaju za prodaju nekretnina iz točke I. ovog Zaključka 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 stupa na snagu danom donošenja, 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 PAZINA 

 

Predsjednik 

          Gradskog vijeća 








