


Prijedlog 14. studeni 2022. 
 

 
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 nekretnine u vlasništvu Grada Pazina 

 
Članak 1. 

Grad Pazin izložit će prodaji putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda stan na prvom 
katu zgrade na adresi Stari Trg 4 u Pazinu, izgrađene na k. č. broj 189/1 zgr. (2517 N. I.) upisane u zk. uložak 
broj 3332 za K. O. Pazin, kao vlasništvo Grada Pazina.  

Stan je izvanknjižno vlasništvo Grada Pazina, sastoji se od kuhinje, hodnika, kupaonice i četiri sobe, 
ukupne površine 88,77 m2, a pripada mu i spremište u prizemlju površine 7,27 m2 

Tržišne vrijednosti 410.900,00  kuna 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 41.000,00 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. 
Najpovoljniji ponuđač, kupac nekretnine iz članka 1. ove Odluke u obvezi je izvršiti plaćanje 

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

Članak 5. 
 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 6. 
 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: 
URBROJ: 
Pazin, 
 

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., 4/21. i 24/21. - pročišćeni 
tekst) 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 
326.479,67 kuna. 

 
II. 

Predmet prodaje je stan na prvom katu zgrade na adresi Stari Trg 4 u Pazinu, izgrađene na k. č. broj 
189/1 zgr. (2517 N. I.) upisane u zk. uložak broj 3332 za K. O. Pazin, kao vlasništvo Grada Pazina.  

Stan se sastoji od kuhinje, hodnika, kupaonice i četiri sobe, ukupne površine 88,77 m2, a pripada mu 
i spremište u prizemlju površine 7,27 m2 

Tržišna vrijednost stana određena je procjenom ovlaštenog sudskog vještaka u ukupnom iznosu od  
410.900,00 kuna, što po fiksnom tečaju konverzije kuna / euro (7,53450 kn/€) iznosi 54.535,80  €. 
Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo Istarske županije, Grada Pule i Grada Pazina, svojim očitovanjem 
KLASA: 364-01/22-01/150, URBROJ: 2163-18-10/2-22-08 od 08. studenog 2022. godine, na Elaborat 
procjene dalo je pozitivno mišljenje, a utvrđenu cijenu ocijenilo prihvatljivom. 

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju iznosi 41.000,00 kuna.  
 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.” 

Stan je izvanknjižno vlasništvo Grada Pazina, te će kupac pravo upisa prava vlasništva stana steći 
nakon što se za predmetnu nekretninu provede postupak etažiranja i povezivanja knjige položenih ugovora 
i zemljišne knjige. 

 
 

Upravni odjel za opću upravu i 
imovinsko pravne poslove 
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Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju 
Odsjek za analizu tržišta nekretnina 
Pula, Riva 8 

KLASA: 364-01/22-01/150 
URBROJ: 2163-18-10/2-22-08 
Pula, 08. studenog 2022. godine 
 

GRAD PAZIN 
Upravni odjel za opću upravu 

 i imovinsko pravne poslove 
 

PREDMET:   Mišljenje Procjeniteljskog povjerenstva na ispravljeni procjembeni 
elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnina na k.č. 2517 (S.I. k.č. 
189/1 ZGR.) k.o. Pazin, odnosno stana na I. katu neetažirane zgrade i 
drvarnice  
 - dostavlja se 

 
Poštovani, 
 
temeljem Vašeg zahtjeva za dostavu mišljenja na ispravljeni procjembeni elaborat 

procjene tržišne vrijednosti nekretnina na k.č. 2517 (S.I. k.č. 189/1 ZGR.) k.o. Pazin, 
odnosno stana na I. katu neetažirane zgrade i drvarnice, i to elaborat broj 10-V/2022-1, 
izrađen u Motovunu, dana 10. svibnja 2022. godine od strane stalnog sudskog vještaka za 
graditeljstvo i procjenu nekretnina, Denis Lakošeljac, dipl.ing.građ., dostavljamo Vam 
mišljenje.  

Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo je na svojoj sjednici, održanoj dana 26. 
listopada 2022. godine o čemu prileži zapisnik u spisu, nakon ponovnog razmatranja 
navedenog procjembenog elaborata utvrdilo da je isti ispravljen sukladno Mišljenju KLASA: 
364-01/22-01/150, URBROJ: 2163-18-10/2-22-04 od 12. rujna 2022. godine.  

Utvrđena cijena je prihvatljiva u odnosu na promet sličnih nekretnina s približno 
istog područja u približno isto vrijeme u k.o. Pazin. 

 
    

 
S poštovanjem, 

        Predsjednica povjerenstva 
                   Vedrana Hrvatin ing.građ. 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Naslovu (veza KLASA: 370-01/22-01/09) 
    - s prilogom: procjembeni elaborat 
2. Arhiva 
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