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O b r a z l o ž e n j e:

1. Informacija o radu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom u primjeni 
odredbi Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni 
vrijednosti nekretnina (NN 78/2015) i na snazi je od 25.07.2015.godine. Međutim, u OGU za 
gospodarenje imovinom, Direkcija za pravne i imovinske poslove pristupilo se izradi Baze 
podataka  i prije stupanja na snagu predmetnog Zakona i to od svibnja 2014. godine u 
vrijeme stupanja na snagu Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina NN 74/14). Baza se 
odnosi ne samo na područje grada Rijeke nego i na područje Primorsko – goranske 
županije. U bazu  se unose svi podaci iz isprava - ugovora zaprimljenih od javnih bilježnika ili 
iz ugovora koji se odnose na promet nekretnina Grada Rijeke. Do danas  je u našu bazu 
unijeto 2.854 isprava-ugovora. Od srpnja 2016. više nam se ne dostavljaju ugovori od javnih 
bilježnika, budući je Porezna uprava implementirala podsustav "Evidencija ePrijava javnih 
bilježnika“ koja  omogućuje zaprimanje i daljnju distribuciju isprava o nastalom prometu 
nekretnina, ugovora o zakupu, najmu, pravu građenja i služnosti direktno u aplikaciju 
eNekretnine. Naša baza se dalje nadograđuje primjercima kupoprodajnih ugovora u kojima 
je jedna od ugovornih strana Grad Rijeka. Baza se koristi prilikom izdavanja izvadaka iz 
zbirke kupoprodajnih cijena.

       U listopadu 2015. zaključkom Gradonačelnika zadužen je Odjel gradske uprave za 
gospodarenje imovinom za obavljanje svih zadaća koje proizlaze iz Zakona, uključujući i 
izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke i Prijedloga pravilnika o
unutarnjem redu.  Odjel za gradsku samoupravu i upravu zadužen je da osigura opremu i 
sistemsku podršku za rad službenika i procjeniteljskog povjerenstva. 
Istim zaključkom imenovano je Procjeniteljsko povjerenstvo, u skladu sa odredbom 11. 
Zakona u sastavu:

1. Ljiljana Buljan, predsjednica (iz redova službenika Grada)
2. Zlatko Košćina, zamjenik predsjednice (iz redova procjenitelja)
3. Nenad Trbović, član (iz redova posrednika u prometu nekretnina)
4. Idis Turato, član (iz redova Županijskog zavoda za prostorno uređenje/znanstvene 

zajednice)
Peti član povjerenstva imenovan je zaključkom Gradonačelnika od 30. studenoga 2015. 

iz reda službenika Porezne uprave, imenovana je Branka Kulić-Zbašnik. 
       Konstituirajuća sjednica Povjerenstva održana je dana 28. siječnja 2016. godine.

       U skladu sa odredbom članka 15. Zakona Grad je osigurao potrebnu opremu i prostorije 
kao i  službenike prikladne stručnosti za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih 
poslova za potrebe povjerenstva u sastavu: Ermina Brdar, Goran Ibriks, Ksenija Marinić 
Mazor, Marin Sparožić, Jasminka Mujarić, Martina Pavin Baričević, Andrej Brala i Dražen 
Jukić.

Pozivom na odredbu članka 12. Pravilnika o infomacijskom sustavu tržišta nekretnina 
(„Narodne novine“ br. 114/15) gradonačelnik je imenovao  službenike kojima je omogućen 
pristup aplikaciji eNekretnine.

Naša stručna služba  u skladu sa ZPVN članak 16. zadužena je  za:
- pripremu i unos podataka te vođenje zbirke kupoprodajnih cijena u aplikaciji 

eNekretninama, 
- izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz aplikacije eNekretnine,  
- ažuriranje plana približnih vrijednosti, 
- evaluaciju podataka, 
- izdavanje izvještaja o tržištu nekretnina, 
- dostavu podataka za potrebe Visokog povjerenstva. 



3

Djelatnici kontinuirano prolaze edukacije, seminare i predavanja pri Ministarstvu i van 
Ministarstva  i prate svu zakonsku regulativu koja pokriva predmetno područje.

Služba je u skladu sa čl.16. (2) do 31. ožujka 2017. godine izradila i objavila Izvješće o 
tržištu nekretnina za naše područje nadležnosti i isto oglasilo na Portalu Grada Rijeke 
https://www.rijeka.hr/izvješće-trzistu-nekretnina/. Obrasci za zahtjeve za izdavanje 
izvatka iz ZKC nalaze se također na Portalu Grada Rijeke http://gov.rijeka.hr/zahtjevi-i-
obrasci/gospodarenje-imovinom/129.

U aplikaciju eNekretnine se kontinuirano unose novi podaci  i do sada je u zbirci 
kupoprodajnih cijena evidentirano 947 nekretnina (od toga 868 izvorno unesenih iz naše 
baze podataka i za 79 nekretnina od Porezne uprave koje su uparene, odnosno 
georeferencirane). 

Porezna uprava direktno unosi u aplikaciju eNekretnine podatke iz ugovora i to su tzv.
ne uparene nekretnine za koje provodimo identifikaciju i njezino lociranje u prostoru. Trenutni 
broj takvih neuparenih nekretnina je 7467 i dnevno raste. Identifikacijom  i 
georeferenciranjem od strane naše službe ne uparena nekretnina prelazi u karticu "Zbirka 
kupoprodajnih cijena". 

Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva  i prostornog uređenja uspostavilo je 
tijekom veljače 2016.godine II fazu  informatičkog sustava tržišta nekretnina (eNekretnina) 
koja uključuje mogućnost provođenja evaluacije podataka i  prijenos podataka iz baza koje 
vodi veliki grad. U očekivanju je III faza aplikacije eNekretnine koja će rad sa cjenovnim 
blokovima odnosno kartografski prikaz plana približnih vrijednosti već u listopadu ove godine.

Služba na zahtjev procjenitelja izdaje za potrebe izrade procjene vrijednosti nekretnine 
izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena. O zaprimljenim zahtjevima i izdanim izvadcima vodi 
se evidencija, iz koje je vidljiva identifikacijska oznaka zahtjeva/izvatka, datum zahtjeva i 
datum izdavanja izvatka, osnovni identifikacijski podatak o nekretnini koja je predmet 
traženja izvatka, katastarska oznaka nekretnine i broj cjenovnog bloka, podatci o 
podnositelju zahtjeva i identifikacijska oznaka ovlaštenog korisnika aplikacije eNekretnina 
koji je izvadak izdao, koji podatci su bili dostavljeni te za kakve namjene i za koju visinu 
naknade. Za izdavanje izvatka iz zbirke plaća se upravna pristojba u skladu s posebnim 
propisom kojim se uređuje plaćanje upravnih pristojbi.

Tijekom 2016. godine od strane tri procjenitelja službeno su upućeni zahtjevi za 
izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz aplikacije eNekretnine, a u 2017. 
zaprimljeno je do sada zaprimljeno 9 zahtjeva. Razlog malog broja zahtjeva je činjenica da je 
ovlaštenim registriranim procjeniteljima omogućen direktni pristup u aplikaciju eNekretnine. 
Za Grad Rijeka nije omogućen unos prometa nekretninama u zbirku kupoprodajnih cijena za 
cijelo područje grada. Naime, za područje istočnog dijela grada u aplikaciji nisu unesene sve 
katastarske čestice jer je još uvijek je u tijeku postupak preoblikovanja i osnivanja zemljišne 
knjige (a u RH je još velik broj katastarskih općina u kojima se podaci katastra i zemljišne 
knjige razlikuju). 

Naša služba također prikuplja procjembene elaborate za kupoprodaje nekretnina Grada 
Rijeke za sjednicu Procjeniteljskog povjerenstva i šalje poziv članovima Procjeniteljskog 
povjerenstva.

  
Povjerenstvo provodi stručne analize i evaluacije podataka o nekretninama te daje 

stručne prijedloge i mišljenja o tržištu nekretnina. 

Zadaće povjerenstva su slijedeće:
- daje stručne prijedloge i mišljenja u vezi konačnog prijedloga plana približnih 

vrijednosti, i nužnih podataka koji su potrebni za procjenu vrijednosti nekretnina 
dobivenih na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena
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- daje prijedloge i mišljenja u pripremi Izvješća o tržištu nekretnina za područje svoje 
nadležnosti

- daje mišljenje o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata u skladu sa Zakonom 
o procjeni vrijednosti nekretnina i Pravilnikom o metodama procjene vrijednosti 
nekretnina na zahtjev jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Rijeke za svoje 
potrebe.

- Povjerenstvo je dužno svake godine do 15. veljače dostavljati ažurirani plan približnih 
vrijednosti visokom procjeniteljskom povjerenstvu koje se osniva za cijelo područje 
Republike Hrvatske.

Procjeniteljska povjerenstva svojim radom osiguravaju transparentnost na lokalnom 
tržištu nekretnina izradom plana približnih vrijednosti i zbirke kupoprodajnih cijena, 
osiguravanju infrastrukturu odnosno sudjeluju u stvaranju baze relevantnih podataka 
potrebnih za procjenu, te  doprinose korektnosti poslovanja lokalne samouprave sa 
gospodarskim subjektima i građanima putem ocjene procjembenih elaborata.

Stručni prijedlozi i mišljenja povjerenstva obvezujući su za jedinice lokalne samouprave dok 
za ostale subjekte na tržištu mišljenja nisu obvezujuća. Za sve subjekte obvezujući su 
doneseni plan približnih vrijednosti, nužni podaci i izvješća o tržištu nekretnina. 

Procjeniteljsko povjerenstvo tijekom 2017. godine zasjedalo  je na  ukupno dvije sjednice 
povjerenstva i to: prva sjednica održana je 07. srpnja 2017. a druga 25. rujna 2017. godine, 
te je do sada pregledano 28 elaborata. Na 27 elaborata dano je pozitivno mišljenje, a jedan 
elaborat je vraćen na doradu. Nakon prve sjednice Procjeniteljskog povjerenstva po popisu 
ovlaštenih procjenitelja svima je poslan dopis sa uputama za daljnje izrade procjembenih 
elaborata sukladno Pravilniku o metodama procjene vrijednosti nekretnina. Po potrebi, 
djelatnici službe su u kontaktu sa vještacima kad se utvrde nepravilnosti u izradi elaborata 
procjene i daju se naputci.

Područje procjena nekretnina je područje koje vidljivo raste i poprima sve značajniju 
ulogu. Vidljivo je ulaganje velike energije od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama -
APIS IT d.o.o. u formiranje i realizaciju  aplikacije eNekretnina.  

Ministarstvo je naručilo izradu koeficijenata prilagodbe (za troškovnu metodu procjene)   
za 4 velika grada RH uključujući Rijeku, a APIS IT d.o.o. već u listopadu 2017. godine uvodi 
nadogradnju atributne pretrage, a uskoro i preslikavanje podataka za istu katastarsku 
česticu. Porezna uprava dnevno na razini Hrvatske unosi 48.000 ugovora. Ovu golemu 
količinu podataka potrebno je unijeti a nadasve evaluirati.

Evaluiran podatak o nekretnini sadrži brojne podatke (članak 8. Pravilnika o 
informacijskom sustavu) – zemljišnoknjižno stanje, katastarsko stanje, namjenu, mogućnost 
gradnje, kategoriju, približnu godinu izgradnje, orijentaciju, broj nadzemnih etaža i dr ).

Evaluacija podataka  traži stručnost djelatnika i suradnju međi službama Grada i drugim 
uredima  i   iziskuje puno radno vrijeme  za bar  dva službenika. 
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2. Informacija o provedenom izvanrednom nadzoru nad zakonitošću rada i 
postupanja nadziranog tijela u primjeni odredbi Zakona o procjeni vrijednosti 
nekretnina

Dana 23. listopada 2017. godine u Gradu Rijeci je proveden  od strane Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja izvanredni nadzor nad zakonitošću rada i postupanja 
Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina i stručne službe za procjenu 
vrijednosti nekretnina.

Predmet nadzora je bio:
- organizacija rada Povjerenstva, 
-  izvršavanje zadaća propisanih Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina te 
- zakonitost rada službenika koji obavljaju administrativno tehničke poslove za potrebe 

Povjerenstva
- zakonitost postupanja Procjeniteljskog povjerenstva

Po mišljenju ovlaštenih osoba za nadzor, Grad Rijeka je uz Grad Čakovec najbolji  u 
primjeni zakona i po odrađenom poslu. Od strane nadzora naša je baza podataka (u 
tiskanom obliku)  uzeta kao ogledni primjerak za druge službe a rad Povjerenstva ocijenjen 
je također uspješnim s obzirom da se provodi precizna, sistematična i efikasna analiza 
zaprimljenih elaborata.

Zapisnik o izvršenom nadzoru u privitku je materijala.

Dosadašnje rezultate postigli su djelatnici Odjela za gospodarenje imovinom, odnosno 
Direkcije za pravne i imovinske poslove očito vrlo uspješno obzirom na ocjene Nadzora, a 
daljnje očekivano proširenje radnih zadataka tražiti će pojačanu kadrovsku ekipiranost i jaču 
softversku i hardversku podršku.

Slijedom iznijetog predlaže se Gradonačelniku donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA:

1. Prihvaća se informacija o radu Odjela gradske uprave za gospodarenje 

imovinom u primjeni odredbi Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.

2. Prihvaća se informacija o provedenom izvanrednom nadzoru nad zakonitošću 

rada i postupanja nadziranog tijela u primjeni odredbi Zakona o procjeni 

vrijednosti nekretnina.
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