Na temelju ölanka 11. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (,,Narodne novine"

broj 78115), ölanka 52. toöke 18 Statuta Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene
novine" broj 23109, 9113, 25113 - proöiöóeni tekst ) i ölanka 25. Poslovnika o radu
Zupana Primorsko-goranske Zupanije (,,SluZbene novine" broj 25114, 16115, 3/16 i
19116- proöiöóeni tekst ),Zupan Primorsko-goranske Zupanije, dana 21. listopada2}lg.

godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti
nekretnina Primorsko-goranske åupanije
t.

se
za procjenu vrijednosti nekretnina
Primorsko-goranske Zupanije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo ) u sljedeóem sastavu:
lmenuje

Procjeniteljsko povjerenstvo

1. mr.sc. Nataða Turina, dipl.ing.grad iz redova sluZbenika upravnih

2.
3.
4.
5.

tijela
Zupan ije, predsjedn ica
Milivoj Draåul, ing. grad., iz redova procjenitelja
lnes Tomadín, dipl.ing.geod., iz redova Zavoda za prostorno uredenje Zupanije,
(zamjenica predsjed nice)
mr.sc Novella Baöinovió, dipl. iur., iz redova posrednika u prometu nekretnina
Renata Vuk, dipl.oec., iz redova sluZbenika Porezne uprave

il.
Povjerenstvo iz toöke 1. ove Odluke obavlja sljedeóe zadaóe
daje struöne prijedloge i miöljenja u pripremi konaönih zakljuöaka u vezi s
prijedlogom plana pribliZnih vrijednosti, nuZnim podatcima i drugim podatcima
koji su potrebni za procjenu vrijednosti nekretnina na temelju podataka iz zbirke
kupoprodajnih cijena,
daje struöne prijedloge i miðljenja u pripremi konaönih zakl¡uöaka u vezi s
predloZenim pregledom o promjenama i razvoju na trZistu nekretnina za svoje
podruöje nadleZnosti,
daje miöljenje o uskladenosti izradenih procjembeníh elaborata s odredbama
Zakona na zahtjev jedinica lokalne i podruöne (regionalne) samouprave, za
svoje potrebe,
vröi razmjenu pribliZnih vrijednosti, izvje5óa o trZiötu nekretnina, nuZnih i drugíh
podataka za procjenu vrijednosti nekretnina s drugim povjerenstvima,
idruge struöne poslove.

'

'

'

.
.

ilt.

Struöni prijedlozi i mi5ljenja Povjerenstva obvezujuói su za upravna tijela
Primorsko-goranske Zupaníje u provedbi Zakona. U sluöaju neprihvaóanja struðnih
prijedloga i mi5ljenja öelnik upravnog tijela mora dati posebno obrazloZenje.

Povjerenstvo
prib iZn ih vrijed nosti
I

je duZno

tv.
svake godine do 15. veljaöe dostaviti aäurirani plan

visokom procjen iteljskom povjerenstvu.

V.
Sva javnopravna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima duZna su Povjerenstvu
osigurati pravnu pomoó u svrhu realizacije zadaca Povjerenstva.

Struðne prijedloge

i

vl.
miöljenja Povjerenstvo donosi na sjednicama veóinom

glasova svih ölanova.

lzdvojena miöljenja pojedinih ölanova Povjerenstva na zahtjev se unose

u

zapisnik. Sve odluke Povjerenstva moraju biti obrazloäene.

vil.
Povjerenstvo zadaóe propisane u toðki ll. ove Odluke obavlja za nekretnine koje
se nalaze na podruðju za koje je Povjerenstvo osnovano, a u sluöaju infrastrukturnih
linijskih gradevina zadace obavlja ono povjerenstvo na öijem se podruöju nalazi njezin
najveói dio.

vilt.
Ölanovi Povjerenstva iz toöke 1., podtoöke 2., 3. i 4. ove Odluke imaju pravo na
novöanu naknadu za svoj rad koja se obraöunava po odrZanoj sjednici, u iznosu od
700,00 kn neto po sjednici.
Õlan Povjerenstva ostvaruje pravo na naknadu ako je bio prisutan na sjednici
Povjerenstva.
Naknada prijevoznih tro5kova pripada ölanovima Povjerenstva iz stavka 1 . ovog
ölanka, kojima je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta odrZavanja sjednice viöe od 30
kilometara, i to u visini cijene autobusne putne karte od mjesta stanovanja ölana koji
ostvaruje pravo na naknadu do mjesta odrZavanja sjednice Povjerenstva.

tx.
Struöne i administrativno-tehniöke poslove vezane uz rad Povjerenstva obavljat
óe Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo izaötitu okoliöa.
X.

Ölanovi Povjerenstva imenuju
ponovno rmenovanr

se na öetverogodiönje razdoblje

i

mogu

xt.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoöenja
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