
 

 

 
Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 69. stavka 1.  Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina 

("Narodne novine" broj 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice 

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst i 1/18), gradonačelnik 

Grada Koprivnice dana 15.11.2018.godine, donio je  

 

 

RJEŠENJE 

o izmjeni RJEŠENJA 

o osnivanju  i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina 

na području  Grada Koprivnice 

 

 

I. 

 

U Rješenju o osnivanju i imenovanju Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na 

području  Grada Koprivnice, KLASA: 944-01/15-01/0070, URBROJ: 2137/01-07-02/3-15-7 od 

23.09.2015.godine točka V. mijenja se i glasi: 

„Stručni i administrativno-tehnički poslovi sazivanja sjednica Povjerenstva radi 

donošenja mišljenja o usklađenosti procjembenih elaborata izrađenih za potrebe Grada 

Koprivnice obavljati će se unutar Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje 

nekretninama i komunalno gospodarstvo, Odsjeka za upravljanje nekretninama. 

Stručni i administrativno-tehnički poslovi koji se tiču rada u eNekretninama 

(informacijskom sustavu tržišta nekretnina) za područje Grada Koprivnice obavljaju se 

unutar Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno 

gospodarstvo i Upravnog odjela za prostorno uređenje sukladno Odluci o imenovanju 

službenika za rad u eNekretninama (informacijskom sustavu tržišta nekretnina) za područje 

Grada Koprivnice. KLASA: 944-01/18-01/0143, URBROJ: 2137/01-08-02/1-18-2 od 

13.11.2018.godine.“ 

 

 

II.  

 

Ovo Rješenje objaviti će se u „Glasniku Grada Koprivnice“ i na web stranici Grada 

Koprivnice www.koprivnica.hr 

. 

 

 

 

KLASA: 944-01/18-01/0140 

URBROJ: 2137/01-08-02/1-18-3 

Koprivnica, 15.11.2018. 
 

  GRADONAČELNIK: 

 

     Mišel Jakšić, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koprivnica.hr/


 

 

 

 

 

 

 

Obrazloženje 

 

Zbog novog ustrojstva gradske uprave potrebno je poslove vezane uz rad u sustavu 

eNekretnina koji su se obavljali unutar Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva 

i komunalno gospodarstvo organizirati unutar novoustrojenih odjela. Rad u sustavu 

eNekretnine odvijat će se u dva nova upravna odjela i to u Upravnom odjelu za izgradnju 

grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospopdarstvo te Upravnom odjelu za 

prostorno uređenje, a sve prema popisu poslova navedenih u Odluci o imenovanju službenika 

za rad u eNekretninama (informacijskom sustavu tržišta nekretnina) za područje Grada 

Koprivnice. KLASA: 944-01/18-01/0143, URBROJ: 2137/01-08-02/1-18-2 od 

13.11.2018.godine. Izuzev tih poslova, poslovi sazivanja sjednica Povjerenstva radi donošenja 

mišljenja o usklađenosti procjembenih elaborata izrađenih za potrebe Grada Koprivnice 

obavljati će se unutar Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i 

komunalno gospodarstvo, Odsjeka za upravljanje nekretninama. 

Sukladno naprijed navedenom, predlaže se donošenje ovog Rješenja. 

 

 

 Nositelj i predlagatelj akta 

 

Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje 

nekretninama i komunalno gospodarstvo 

 

Pročelnik 

 

Tomislav Golubić, dipl.ing.geot. 

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje 

 

Pročelnica 

 

Jasna Golubić, dipl.ing.građ. 

 

 

 


