


Prijedlog 19. listopada 2021. 
Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 

23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst) 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 na sjednici održanoj dana ________________ donosi  

 
O D L U K U 

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina 
 

Članak 1. 
 Na prodaju putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda izlažu se:   

1) Nekretnine u K. O. Pazin 
a) Građevinsko zemljište mješovite, pretežito poslovne namjene (oznake M2) u ulici Štefanije 

Ravnić u Pazinu katastarskih oznaka k. č. broj 1854/5, 1858/2 i 11176/1, sve upisane u zk. uložak broj 3332 
za K. O. Pazin i k. č. broj 1860/2 upisano u zk. uložak broj 2517 za K. O. Pazin (za katastar k. č. broj 2666/2, 
2667/2, 2669/2, 2670/2 K. O. Pazin) ukupne površine 1.471 m2.  

Tržišne vrijednosti 778.659,14 kuna. 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 77.000,00 kuna. 
b) Građevinsko zemljište poslovne, pretežito uslužne namjene (oznake K1-1), na području 

obuhvata „Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene Ciburi II“ u Pazinu , katastarske oznake k. č. 
broj 3836/1 upisano u zk. uložak broj 2517 za K. O. Pazin (za katastar K. O. Zabrežani), površine 4.345 m2.  

       Tržišne vrijednosti 942.900,00 kuna. 
       Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 94.000,00 kuna. 
 

Članak 2. 
Tržišna vrijednost nekretnina iz članka 1. ove Odluke ujedno je i početna cijena natjecanja.  
 

Članak 3. 
 Građevinsko zemljište iz članka 1. točka 1) a) ove Odluke prodaje se kao jedinstvena cjelina, te se 
ponude koje se odnose isključivo na jednu od ponuđenih katastarskih čestica neće razmatrati.  
 

Članak 4. 
 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 5. 
Najpovoljniji ponuđač, kupac nekretnine iz članka 1. Natječaja u obvezi je izvršiti plaćanje 

izlicitiranog iznosa kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora za kupnju 
iste. 

Članak 6. 
 Gradonačelnica 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 7. 
 Ova Odluka 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: 940-01/21-01/ 
URBROJ: 2163/01-03-02-21- 
Pazin, ___________2021.                           GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

Predsjednica  
                         Gradskog vijeća 



O b r a z l o ž e n j e 
 

I. 
Pravni temelj za donošenje ove Odluke nalazi se u članku 22. stavku 1. točka 18. Statuta Grada 

Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20. i 4/21.) 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.)  

Gradsko vijeće Grada Pazina odlučuje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine u vlasništvu 
Grada čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine, što čini iznos od 
327.499,01  kuna. 

II. 
 Nakon iskazanih interesa za kupnju građevinskog zemljišta opisanog u članku 1. prijedloga Odluke i 
izvršenog uvida u prostorno plansku dokumentaciju Grada Pazina, kojim je utvrđeno da se ne radi o 
zemljištu planirane javne namjene, od ovlaštenih procjenitelja za procjenu vrijednosti nekretnina, 
pribavljena je procjena vrijednosti istih i sačinjen prijedlog Odluke o prodaji.  

Prodaji se izlažu nekretnine u K. O. Pazin, i to: 
a) Građevinsko zemljište mješovite, pretežito poslovne namjene (oznake M2) u ulici Štefanije 

Ravnić u Pazinu katastarskih oznaka k. č. broj 1854/5, 1858/2 i 11176/1, sve upisane u zk. uložak broj 3332 
za K. O. Pazin i k. č. broj 1860/2 upisano u zk. uložak broj 2517 za K. O. Pazin (za katastar k. č. broj 2666/2, 
2667/2, 2669/2, 2670/2 K. O. Pazin) ukupne površine 1.471 m2.  

Tržišne vrijednosti 778.659,14 kuna. 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 77.000,00 kuna. 
Generalni urbanistički plan Grada Pazina („Službene novine“ broj 19/02., 25/02., 18/07., 10/08., 

15/08. – pročišćeni tekst, 27/09., 27/11., 17/15. i 34/15. – pročišćeni tekst) u članku 17. stavak 1., 2. i 4. 
propisuje: 

„(1) ….Pod građevinama u mješovitoj namjeni podrazumijevaju se građevine s više namjena koje jedna 
drugoj ne umanjuju kvalitetu. To mogu biti stambene građevine koje u prizemlju imaju poslovno-trgovačko-
ugostiteljske sadržaje te poslovne građevine koje na gornjim katovima imaju stanovanje. U sklopu područja 
Mješovite namjene (M0, M1 i M2) moguć je i smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina iz skupine hoteli 
(do 80 ležajeva).“ 

(2) Na planu Korištenje i namjena prostora označeni su prostori za mješovitu namjenu narančastom bojom 
(tamnije postojeće, svjetlije planirano Planirane su tri vrste namjene: gradsko središte (M 0), pretežito 
stambena namjena (oznaka M 1) i pretežito poslovna namjena (oznaka M 2). Pretežita namjena mora biti 
zastupljena na više od 51% područja. 
(3) U područjima  pretežito stambene namjene vrijede odredbe za gradnju stambenih građevina. 
(4) U područjima pretežito poslovne namjene vrijede odredbe o uvjetima i načinu gradnje za poslovnu  

namjenu (članak 15.). 
 
b) Građevinsko zemljište poslovne, pretežito uslužne namjene (oznake K1-1), u poslovnoj zoni 

Ciburi II u Pazinu, katastarske oznake k. č. broj 3836/1 upisano u zk. uložak broj 2517 za K. O. Pazin (za 
katastar K. O. Zabrežani), površine 4.345 m2.  

       Tržišne vrijednosti 942.900,00 kuna. 
       Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 94.000,00 kuna. 

Detaljni plan uređenja predjela poslovne namjene Ciburi II“ u Pazinu („Službene novine Grada 
Pazina“ broj 12/03., 24/15. i 19/17.- pročišćeni tekst) u članku 5. za predmetnu nekretninu propisuje:  

“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.” 
 Rok plaćanja kupoprodajne cijene definiran je sukladno članku 13. stavak 2. Odluke o načinu, 
uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj  
21/09. i 12/18.) koji propisuje:  



“(2) Kupoprodajna cijena plaća se u cijelosti najkasnije u roku od 15 dana po sklapanju 
kupoprodajnog ugovora. Kupac stječe pravo uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama nakon što u 
cijelosti isplati kupoprodajnu cijenu.”  

 
Kopije katastarskog plana na kojem su predmetne nekretnine prikazane, uz fotodokumentaciju istih 

dostavljaju se u privitku ovome podnesku.  
 
 

Upravni odjel za komunalni sustav,  
prostorno uređenje i graditeljstvo 
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