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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD BJELOVAR 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
i uređenje prostora 

 
 

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne  
novine", broj 78/15. ) nadležna osoba Grada Bjelovara, Upravnog odjela za komunalne 
djelatnosti i uređenje prostora izradila je  
 
 

IZVIJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA 
U GRADU BJELOVARU ZA 2016. GODINU 

 
 

UVODNI DIO  
  

I  
          Sukladno članku 10. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine", broj 
78/15. - u nastavku: Zakon) Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec, dipl. politolog  za 
područje Grada Bjelovara u Zakonom propisanom roku donio je Odluku o imenovanju 
Procjenjiteljskog povjerenstva (u nastavku: Odluka).  
        Odlukom su za područje Grada Bjelovara  u Procjeniteljsko povjerenstvo   imenovani: 
Davor Sušak - za predsjednika, Saša Križ - za zamjenika, Damir Lihter, Narcisa Krivačić i 
Nedeljko Komlenac - za članove.  

 
 
ZADACI POVJERENSTVA  
 

II 
Zadaci  Procjeniteljskog povjerenstva sukladno članku 12. stavku 1. Zakona su: 
- daje stručne prijedloge i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s  

prijedlogom plana približnih vrijednosti, nužnim podatcima i drugim podatcima koji su potrebni 
za procjenu vrijednosti nekretnina na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena 

- daje stručne prijedloge i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s  
predloženim pregledom o promjenama i razvoju na tržištu nekretnina (u daljnjem tekstu: 
Izvješće o tržištu nekretnina) područje  iz nadležnosti 

- daje mišljenje o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama   
Zakona na zahtjev jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svoje potrebe 

- vrši razmjenu približnih vrijednosti, izvješća o tržištu nekretnina, nužnih i drugih  
podataka za procjenu vrijednosti nekretnina s drugim povjerenstvima i druge stručne poslove i  

- obavlja druge poslove.  
Nadalje je za  Procjeniteljsko  povjerenstvo člankom 12. stavcima 2. - 5.  Zakona  

 propisano: 
          - da su stručni prijedlozi i mišljenja Procjeniteljskog povjerenstva iz stavka 1. članka  
12. Zakona  obvezujući za upravna tijela županije, Grada Zagreba odnosno velikoga grada u 
provedbi  Zakona. U slučaju neprihvaćanja stručnih prijedloga i mišljenja čelnik upravnog tijela 
mora dati posebno obrazloženje (čl. 12. st. 2. Zakona) 
          -  da je Procjeniteljsko povjerenstvo   dužno svake godine do 15. veljače dostaviti  
ažurirani plan približnih vrijednosti Visokom procjeniteljskom povjerenstvu (čl. 12. stavak 3. 
Zakona)  
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         - da su sva javnopravna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima dužna  Povjerenstvu 
osigurati pravnu pomoć u svrhu realizacije zadaća Povjerenstva (čl. 12. stavak 4. Zakona) 
        - da dostava potrebnih informacija Povjerenstvu nije obvezna ako je povezana s  
nerazmjernim troškom. 

Sukladno odredbi članka 13. Zakona stručne prijedloge i mišljenja Procjeniteljsko 
povjerenstvo donosi na sjednicama većinom glasova svih članova. Izdvojena mišljenja pojedinih 
članova povjerenstva na zahtjev se unose u zapisnik. Sve odluke povjerenstva moraju biti 
obrazložene. 

 

III 
 Procjeniteljsko povjerenstvo nadležno je  na  području Grada Bjelovara.  
Grad Bjelovar obuhvaća područje naselja: Bjelovar, Brezovac, Breza, Ciglena,  

Galovac, Gornji Tomaš, Gudovac, Klokočevac, Kokinac, Kupinovac, Letičani, Mala Ciglena, 
Malo Korenovo, Novi Pavljani, Novoseljani, Obrovnica, Patkovac, Prespa, Plavnice Gornje, 
Stare Plavnice, Prgomelje, Prokljuvani, Puričani, Rajić, Stančići, Stari Pavljani, Tomaš, 
Trojstveni Markovac, Veliko Korenovo, Zvijerci, Ždralovi. 

 
 
OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA ZA POTREBE 
PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVA   
 

IV 

         Odlukom iz točke 1. ovog Izviješća  za obavljanje  stručnih  i administrativno - tehničkih 
poslova za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva određen je   Upravni odjel za komunalne 
djelatnosti i uređenje prostora.  
        U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora na radno mjesto višeg 
stručnog suradnika za  poslove gradnje i poslove procjene vrijednosti nekretnina kao nadležna 
osoba  za obavljanje  stručnih i administrativnih poslova za potrebe Procjeniteljskog 
povjerenstva raspoređen je  Eduard Jetelina, struč. spec. ing. aedif. (tel. 043/622-042,  e-pošta: 
ejetelina@bjelovar.hr) 
 
 

 V 
Stručni i administrativni poslovi za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva propisani su 

člankom 16. Zakona i obuhvaćaju:  
- pripremu i unos podataka te vođenje zbirke kupoprodajnih cijena u eNekretninama 

            - ažuriranje  plana približnih vrijednosti u eNekretninama 
            - evaluaciju podataka te izvođenje i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu 
vrijednosti nekretnina 

- pripremu pregleda približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina 
            -  izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina 
            -  izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina 
            - vođenje i izlučivanje zbirke isprava 
 - dostavu podataka za potrebe visokog procjeniteljskog povjerenstva i obavljanje drugih 
stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva. 

Nadalje poslovi Procjeniteljskog povjerenstva  obuhvaćaju izradu Izvješća o tržištu 
nekretnina za područje iz  nadležnosti.  Nakon dobivanja  suglasnosti Procjeniteljskog  
povjerenstva na Izvješće isto je potrebno najkasnije do 31.03. svake godine za proteklu godinu  
objaviti na  mrežnim stranicama Grada Bjelovara (članak 16. stavak 2. Zakona).  

  U svrhu vođenja i evaluacije podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena nadležna osoba iz 
točke IV ovog Izvješća  sukladno članku 16. stavku 3. Zakona  može zatražiti od vlasnika ili 
nositelja drugih prava na nekretnini dostavu potrebnih isprava ili pristup nekretnini radi 
obavljanja očevida. Očevid na nekretnini može se provesti samo uz suglasnost vlasnika 
odnosno posjednika nekretnine. 
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Zbirka kupoprodajnih cijena  
 

VI. 

Nadležna osoba osoba iz točke IV ovog Izviješća  tijekom 2016. godine vodila je  zbirku 
kupoprodajnih cijena, odnosno evidenciju o ostvarenom prometu na tržištu nekretnina za 
područje Grada Bjelovara. 

Zbirka kupoprodajnih cijena vodi se sukladno službenim prostornim podacima. 
Za potrebe ažuriranja zbirke kupoprodajnih cijena, putem automatske razmjene 

podataka Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja  sukladno članku 7. stavku 3. Zakona 
treba  dnevno preuzimati  podatke o realiziranom naplatnom prometu nekretnina (kupoprodaja, 
najam, zakup, pravo građenja i služnost) iz Evidencije prometa nekretnina od Ministarstva 
financija - Porezne uprave. Podaci koji će  preuzimaju uključuju pripadne ugovore u 
elektroničkom obliku. 

Primjenom članka 7. stavka 4. Zakona posebno se evidentiraju podaci o procjenama 
vrijednosti nekretnina izrađenima za potrebe županije, Grada Zagreba i velikoga grada, kao i iz 
drugih službenih izvora. Ti podaci služe kao dopuna tržišnim podacima o prometu nekretnina u 
zbirci kupoprodajnih cijena i oni nisu prikladni za procjenu vrijednosti nekretnina i izvođenje 
nužnih podataka iz članka 57. stavka 1. Zakona. 

 

 
PREGLED TRŽIŠTA NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA  

 
Ugovori i izvatci iz zbirke kupoprodajnih cijena  

 
VII 

Grad Bjelovar zaprimio je od javnih bilježnika 225 ugovora o kupoprodaji nekretnina,  
120 Ugovora o najmu, 223 Ugovora o zakupu, 1 Ugovor o pravu građenja i 23 ugovora o pravu 
služnosti.  

U aplikaciji eNekretnine koju vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za  
Grad  

Bjelovar evidentirano je 2127 kupoprodajnih ugovora (navedeni broj ugovora odnosi se i na 
razdoblje prije 2016. godine, odnosno na razdoblje u kojem Grad Bjelovar nije bio nadležan za 
poslove propisane Zakonom o procjeni nekretnina).  

Evidencija  iz prethodnog stavka ne sadrži Ugovore o najmu, zakupu, pravu građenja  
i pravu služnosti.  

U  drugoj polovici 2016. godine Grad Bjelovar  nije zaprimao  Ugovore od javnih  
bilježnika, niti kroz aplikaciju eNekretnina u digitalnom obliku što nam onemogučuje evaloaciju 
podataka i rad procijenitelja.  

Tijekom 2016. godine  nadležno  tijelo Grada Bjelovara  zaprimilo je  i izdalo   60  
izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena. 
 
 
2. Kupoprodajne cijene na području Grada Bjelovara u 2016. godini  
   
 Kupoprodajne cijene za 2016. godinu koje slijede u nastavku nalaze se u aplikaciji e-
Nekretnine koju vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. 
 

1. Obiteljske kuće  
 

Iz jedina dva dostupna podatka u aplikaciji eNekretnine  koji se odnose  
na kupoprodaju dvije obiteljske kuće u 2016. godini   utvrđeno je da je cijena obiteljske kuće  po 
m2, kako slijedi: 

- jedne obiteljske kuće  3.624,97 kn/m2 (površina kuće 94,52 m2 , kuća prodana po  
cijeni  342.631,74 kn. 

- druge obiteljske kuće148,22 kn/m2  (površina kuće 506,00 m2 , kuća prodana po  
cijeni 75.000,00 kn).  

Obje kuće prodane su na lokaciji Bjelovar, Male Sredice.  
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2. Stanovi 
Cijene stanova u Gradu Bjelovaru kretale su se od 2.392,96 kn/m2 do 8.288,84 kn/m2. 
Površina stanova u prometu od 13,42 m2 do 115,27 m2. 
Prosječna kupoprodajna cijena stana bila je 5.271,17 kn/m2. 
Broj kupoprodaja stanova 37. 
 
 
3. Poslovni prostor  

Cijene poslovnih prostora u Gradu Bjelovaru kretale su se od 650,50 kn/m2 do 5.972,46 
kn/m2. 
Površina poslovnih prostora u prometu od 28,75 m2 do 1402,00 m2. 
Prosječna kupoprodajna cijena poslovnih prostora bila je 3.213,79 kn/m2. 
Broj kupoprodaja poslovnih prostora 8. 

 
4. Garaže 
Kupoprodajne cijene samostojećih garaža u Bjelovaru, dvije garaže su prodane za 
20.000,00 kn jedna je površine 13,90 m2, što iznosi 1.438,85 kn/m2, druga površine 
13,98 m2, što iznosi 1.430,62 kn/m2. 
Broj kupoprodaja 2. 
 
5. Građevinska zemljišta  
Cijene građevinskog zemljišta na području Grada Bjelovara koje obuhvaća 31 naselje, 
kretale su se od 2,71 kn/m2 do 379,25 kn/m2. 
Površina građevinskog zemljišta u prometu od 39,56 m2 do 31.834,00 m2. 
Prosječna kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta bila je 85,72 kn/m2. 
Broj kupoprodaja građevinskog zemljišta 21. 
 
6. Poljoprivredna zemljišta 

Cijene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Bjelovara koje obuhvaća 31 naselje, 
kretale su se od 0,13 kn/m2 do 15,87 kn/m2. 
Površina poljoprivrednog zemljišta u prometu od 89,92 m2 do 35.729,29 m2. 
Prosječna kupoprodajna cijena poljoprivrednog zemljišta bila je 1,36 kn/m2. 
Broj kupoprodaja poljoprivrednog zemljišta 323. 

 
7. Šumska zemljišta  
Cijene šumskog zemljišta na području Grada Bjelovara koje obuhvaća 31 naselje, 
kretale su se od 0,52 kn/m2 do 3,64 kn/m2. 
Površina šumskog zemljišta u prometu od 1132,95 m2 do 8.150,05 m2. 
Prosječna kupoprodajna cijena šumskog zemljišta bila je 1,98 kn/m2. 
Broj kupoprodaja šumskog zemljišta 7. 

 
8. Prirodno neplodno tlo  
Kupoprodajne cijena prirodnog neplodnog tla na području Grada Bjelovara koje  

obuhvaća 31 naselje, prodano  je jedno na području k.o. Prespa za 500,00 kn površine 438,79 
m2, što iznosi 1,14 kn/m2. 

Broj kupoprodaja 1. 
 

 
RAD PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVA  

 
U 2016. godini Procjeniteljsko povjerenstvo održalo je ukupno   5 sjednica. 
Procjeniteljsko povjerenstvo  dalo je 20 mišljenja o usklađenosti procjembenih  

elaborata s odredbama Zakona na zahtjev i za potrebe  tijela Grada Bjeovara.  
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Sukladno odredbama Odluke od ukupno 5 članova Procjeniteljskog povjerenstva  tri  
člana Procjeniteljskog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u iznosu od 100,00 kn neto  
po održanoj sjednici.  

Kako je bilo održano ukupno 5 sjednica, iz Proračuna Grada Bjelovara  za tri člana 
Povjerenstva ukupno je isplaćen iznos od   1.500,00 kn neto.  
 
 
 
ZAVRŠNI DIO  
 

Na ovo Izvješće Procjeniteljsko povjerenstvo dana 28.03.2017. godine dalo je svoju  
suglasnost.  

Ovo Izvješće će  s danom 31.03.2017. godine biti objavljeno   na mrežnoj stranici  
Grada Bjelovara.  

 
 
 

KLASA:  940-06/17-01/6 
URBROJ: 2103/01-06/8-17-2 
Bjelovar,    21.03.2017. godine 

 
                                                                      IZVIJEŠĆE IZRADIO:  

                                                      VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA 
                                                                 POSLOVE GRADNJE I  

                                                                POSLOVE PROCJENE NEKRETNINA  
   Eduard Jetelina, struč. spec. ing. aedif. 

 


