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1. UVOD
Područje nadležnosti Vukovarsko-srijemske županije, sukladno Zakonu, obuhvaća područje
Vukovarsko-srijemske županije, osim područja koja obuhvaćaju Grad Vinkovci i Grad Vukovar.
Područje nadležnosti Vukovarsko-srijemske županije obuhvaća:
• 3 grada: Ilok, Otok i Županja,
• 26 općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja,
Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari
Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja.
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti
nekretnina na području Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 940-01/17-01/04; URBROJ: 2196/1-01-171, donesena je dana 5. svibnja 2017. godine, u kojoj je određeno i to da će stručne i administrativnotehničke poslove za Povjerenstvo obavljati Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša
Vukovarsko-srijemske županije. Tijekom 2020. godine dogodila se promjena na mjestu predstavnika
Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, te je Odlukom o izmjeni odluke Župana
Vukovarsko-srijemske županije o osnivanju i imenovanju članova Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu
vrijednosti nekretnina KLASA: 940-01/20-01/6; URBROJ: 2196/1-01-20-2 od 20. srpnja 2020. godine, za to
mjesto imenovan Mario Naglić.
Članovi Procjeniteljskog povjerenstva Vukovarsko-srijemske županije su:
1. Josip Lučić, bacc.admin.publ., predstavnik Vukovarsko-srijemske županije, Služba za prostorno
planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, predsjednik Povjerenstva
2. Ivan Jukić, dipl. ing. građ., predstavnik procjenitelja, član
3. Mario Naglić, dipl.iur., predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije,
član
4. Ružica Dufek, predstavnik posrednika u prometu nekretnina, član
5. Vladimir Bukna, predstavnik Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonija i
Baranja, Ispostava Vinkovci, Odjel za građane, poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa
građana – zamjenik predsjednika Povjerenstva.
-

-

-

Povjerenstvo obavlja sljedeće zadaće:
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) za svoje
područje nadležnosti
daje mišljenje o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama ovoga Zakona na
zahtjev jedinica lokalne i 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

Sukladno odredbi članka 16. stavak 2. Zakona, Vukovarsko-srijemska županija je dužna svake
godine do 31. ožujka izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga na
svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti
nekretnina Vukovarsko-srijemske županije. Zadnje Izvješće o tržištu nekretnina je sukladno navedenoj
odredbi izrađeno i objavljeno za izvještajno razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019.
godine.
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2. ZBIRKA KUPOPRODAJNIH CIJENA
Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina utvrđuje se obveza ustrojavanja zbirke kupoprodajnih
cijena na području županija, Grada Zagreba i velikih gradova, a zbirku ustrojava i vodi upravno tijelo
županije, Grada Zagreba, odnosno velikog grada za svoje područje temeljem evidentiranih podataka iz
isprava o prodaji ili drugom načinu raspolaganja nekretninama naplatnim putem, te temeljem evaluacije tih
podataka.
Sukladno odredbi članka 70. stavak 1. Zakona, početni podaci o realiziranim kupoprodajama
nekretnina preuzeti su iz Evidencije prometa nekretnina Ministarstva financija – Porezne uprave. Do
sredine 2016. godine, javni bilježnici su bili u obvezi dostavljati ovjerene isprave o kupoprodaji, najmu,
zakupu, pravu građenja i pravu služnosti nadležnom upravnom tijelu na čijem području se nalazi predmetna
nekretnina. Trenutno se podaci na dnevnoj bazi preuzimaju od Porezne uprave s pripadajućim ispravama o
naplatnim pravnim poslovima u elektroničkom obliku.
Od početka unosa podataka u bazu za područje Vukovarsko-srijemske županije, a zaključno s 31.
prosinca 2020. godine, uneseni su podaci za ukupno 23826 ugovora o pravnom prometu nekretnina na
području Vukovarsko-srijemske županije i to:
1. kupoprodaja – 19191,
2. najam – 144,
3. pravo građenja – 43,
4. zakup – 4242,
5. služnost – 206.

Podatci o evidentiranom prometu nekretnina od početka
unosa podataka do 31. prosinca 2020. godine

1. Kupoprodaja
80,55 %
2. Najam 0,60 %
3. Pravo građenja
0,18%
4. Zakup 17,80 %
5. Služnost 0,87%
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3. PRAVNI PROMET NEKRETNINA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
U 2020. GODINI
U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine, uneseni su
podaci za ukupno 3077 ugovora o pravnom prometu nekretnina na području Vukovarsko-srijemske
županije: 2066 ugovora o kupoprodaji, 26 ugovora o najmu, 17 ugovora o pravo građenja, 921 ugovora o
zakupu i 47 ugovora o služnosti.

1. Kupoprodaja
67,15%
2. Najam 0,86%
3. Pravo građenja
0,55%
4. Zakup 29,94%
5. Služnost 1,50%

Izvještajno razdoblje za ovo Izvješće je od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine. Za
izradu izvješća o tržištu nekretnina korišteni su podaci preuzeti iz zbirke kupoprodajnih cijena sustava
eNekretnine, koji su uneseni od ove Službe i od strane Porezne uprave iz vrijednosti iskazanih u
kupoprodajnim ugovorima od stjecatelja nekretnina, a iskazana vrijednost u kupoprodajnim ugovorima ne
odražava nužno i tržišnu vrijednost nekretnina.
Analizirajući podatke iz Zbirke kupoprodajnih cijena, utvrđeno je da su neke nekretnine evidentirane
s nepotpunim podacima. S tekućom godinom se ne zaključavaju uneseni podaci u Zbirku kupoprodajnih
cijena sustava eNekretnine, nego ih se veže uz datum ovjerene isprave o prometu nekretnina.
Svakodnevno se izvorno i u Poreznoj upravi unose/brišu podaci o prometu nekretnina, stoga podatke iz
izvješća treba uzeti s rezervom kao okvirni podatak.

3

4. UKUPAN PROMET NEKRETNINA
Iz podataka koje ćemo daljnje opisati u tablicama vidljivo je da se da se najveći broj ugovora o
pravnom prometu nekretnina odnosi na poljoprivredno zemljište (1128). Veliki broj upisa prometa
nekretnina (606) unesen je u vrstu „RN - različite nekretnine“ za koje se točno ne zna na koje se vrste
nekretnina taj unos odnosi, jer se veći broj različitih nekretnina nalazi pod istim ugovorom, te za vrstu „GZ –
građevinsko zemljište“ (148) i „OK - stambeni objekti“ (122).

4

5. KUPOPRODAJA
Najveći broj ugovora o pravnom prometu nekretnina (kupoprodaja) u 2020. godini je evidentiran za
područje Grada Ilok (173), a najmanje ugovora je evidentirano za područje Općine Štitar (28).
U 2019. godini najveći broj ugovora o pravnom prometu nekretnina je evidentiran također za
područje Grada Iloka (314), a najmanje ugovora je evidentirano za područje Općine Negoslavci (16).
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5.2.3. Rekapitulacija kupoprodaje po etaži za stan/apartman nije bila izvediva jer nije u svim
ugovorima navedeno na kojoj se etaži nalazi pojedini stan/apartman.

6

7

8

Najveći broj ugovora o pravnom prometu nekretnina (kupoprodaja stambenih zgrada) je evidentiran za
područje Grada Ilok i Općine Nuštar (12), a najmanje ugovora je evidentirano za područje Općine Babina
Greda, Bošnjaci, Gradište, Negoslavci i Stari Mikanovci (1).

9

10

5.2.10. Rekapitulacija kupoprodaje po etaži za poslovne prostore nije bila izvediva jer nije u svim
ugovorima
navedeno
na
kojoj
se
etaži
nalazi
pojedini
poslovni
prostor.
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Najveći broj ugovora o pravnom prometu nekretnina (kupoprodaja poljoprivrednog zemljišta) je
evidentiran za područje Grada Ilok (133), a najmanje ugovora je evidentirano za područje Općine Cerna (12).
Najveća postignuta vrijednost prosječne cijene poljoprivrednog zemljišta se vodi za Grad Otok 0,96 €/m2, a
najniža za Općinu Štitar 0,31 €/m2.
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6. NAJAM NEKRETNINA
Najveći broj ugovora o pravnom prometu nekretnina (najam) je evidentiran za područje Grada Županje
(15). Obrađeno je u ovome postupku za pojedine općine/gradove/ naselja samo 16 ugovora od 26, jer su u
izvješću obrađene nekretnine koje sadrže oba podatka: 'Ukupna vrijednost nekretnine (kuna - KN)' i
'Površina u prometu (metar kvadratni - m2)' – UKUPNO obrađenih. Ugovore koji su imali cijenu najma 0 kn,
nisu predmet obrade, jer takve ugovore nema smisla obrađivati i od njih svrstavati vrijednosti u tablicama.
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6.2.3. Rekapitulacija najma po etaži za stan/apartman nije bila izvediva jer nije u svim ugovorima navedeno
na kojoj se etaži nalazi pojedini stan/apartman.
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6.2.6. OK – Stambena zgrada (obiteljska kuća) – najam po ukupnoj površini nekretnine koja se iznajmljuje:

Napomena: U izvješću su obrađene nekretnine koje sadrže oba podatka: 'Ukupna vrijednost nekretnine
(kuna - KN)' i 'Površina u prometu (metar kvadratni - m2)' – UKUPNO obrađenih.
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7. ZAKUP NEKRETNINA
Najveći broj ugovora o pravnom prometu nekretnina (zakup) je evidentiran za područje Općine
Drenovci (107). Obrađeno je u ovome postupku za pojedine općine/gradove/ naselja samo 675 ugovora od
921, jer su u izvješću obrađene samo nekretnine koje sadrže oba podatka: 'Ukupna vrijednost nekretnine
(kuna - KN)' i 'Površina u prometu (metar kvadratni - m2)' – UKUPNO obrađenih. Ugovore koji su imali
cijenu zakupa 0 kn, nisu predmet obrade, jer takve ugovore nema smisla obrađivati i od njih svrstavati
vrijednosti u tablicama. U ovom postupku nisu obrađeni svi ugovori, jer za pojedine vrste nekretnine nije
sklopljen niti jedan ili vrlo mali broj ugovora o zakupu, nedovoljan za obradu podataka.

Napomena: U izvješću su obrađene nekretnine koje sadrže oba podatka: 'Ukupna vrijednost nekretnine (KN)' i
'Površina u prometu (m2)' - UKUPNO obrađenih.
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Budući da se najveći broj ugovora o pravnom prometu nekretnina odnosi na poslovni prostor i poljoprivredno zemljište, ti
podaci su detaljnije analizirani. Za ostale vrste nekretnina nije bilo dovoljno podataka za detaljnu analizu.
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Postoji blagi porast cijena u odnosu na predhodna razdoblja koja su izgledali na slici dolje:
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Budući da se najveći broj ugovora o pravnom prometu nekretnina odnosi na poslovni prostor i
poljoprivredno zemljište, ti podaci su detaljnije analizirani. Za ostale vrste nekretnina nije bilo dovoljno
podataka za detaljnu analizu.

Postoji blagi pad cijena u odnosu na predhodna razdoblja koja su izgledali na slici dolje:
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8. ANALIZA ZAPRIMLJENIH ELABORATA KOJI SU RAZMATRANI NA SJEDNICAMA
PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVA
U izvještajnom razdoblju su zaprimljeno i razmatrano pet procjembenih elaborata koji su se
svi odnosili na građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, te stambenu zgradu i građevinsko
zemljište i to: Procjembeni elaborat za građevinsko zemljište i igrališta na k.č. broj 1545, 1546 i
1555 k.o. Tovarnik, upisano u z.k. uložak broj 1671 k.o. Tovarnik, izrađen u veljači 2019. godine
od stalnog sudskog vještaka i procjenitelja za građevinsko područje Anđelko Bilić dipl.ing.građ., J.
Kozarca 86, Vinkovci, Procjembeni elaborat za poljoprivredno zemljište – k.č. broj 215/2 k.o.
Podgrađe, upisano u z.k. uložak broj 48 k.o. Podgrađe, izrađen 29. studenog 2019. godine od
stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Patrik Reisz dipl.ing.građ., R projekt d.o.o., J.J.
Strossmayera 341, Osijek, Procjembeni elaborat za poljoprivredno zemljište – k.č. broj 2362/3 k.o.
Nijemci, upisano u z.k. uložak broj 919 k.o. Nijemci, izrađen 29. studenog 2019. godine od stalnog
sudskog vještaka za procjenu nekretnina Patrik Reisz dipl.ing.građ., R projekt d.o.o., J.J.
Strossmayera 341, Osijek, Procjembeni elaborat za građevinsko zemljište – k.č. broj 241/1 k.o.
Apševci, upisano u z.k. uložak broj 221 k.o. Apševci, izrađen 17. siječnja 2020. godine od stalnog
sudskog vještaka za procjenu nekretnina Patrik Reisz dipl.ing.građ., R projekt d.o.o., J.J.
Strossmayera 341, Osijek i Procjembeni elaborat za stambenu zgradu i građevinsko zemljište k.č. broj 447 k.o. Opatovac, upisano u z.k. uložak broj 159 k.o. Opatovac, vlasništvo Mijoković
Ibojka, Tovarnik, Vrljevac 7, TD broj: 1-A, izrađen u siječnju 2020. godine od stalnog sudskog
vještaka za procjenu nekretnina Stalni sudski vještak građevinsko-urbanističke struke i procjene
nekretnina Viktorija Belec, ing.građ., Vukovar, Bogdanovačka 11. Nakon ispravljenih nedostataka
svi elaborati su usvojeni od članova Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti
nekretnina na području Vukovarsko-srijemske županije.
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9. IZVADCI IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA
U izvještajnom razdoblju su izdana ukupno petnaest izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena i to za
građevinsko zemljište (12 zahtjeva), stan/apartman (1 zahtjev) i poljoprivredno zemljište (2 zahtjeva).
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10. PLAN PRIBLIŽNIH VRIJEDNOSTI
Sastavni dio eNekretnina čini zbirka kupoprodajnih cijena i plan približnih vrijednosti. Plan približnih
vrijednosti je kartografski prikaz cjenovnih blokova koji se formiraju na osnovi približnih vrijednosti zemljišta,
odnosno prosječne vrijednosti koja se formira temeljem podataka iz Zbirke kupoprodajnih cijena, a ovisi o
namjeni, načinu korištenja, kategoriji i lokaciji površine, te o drugim obilježjima nekretnine.
Približna vrijednost zemljišta se iskazuje kao iznos u kunama po četvornom metru za uzor-česticu.
Odredbom stavka 3. članka 16. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, propisana je dužnost
Procjeniteljskog povjerenstva svake godine do 15. veljače dostaviti Visokom procjeniteljskom povjerenstvu
ažurirani Plan približnih vrijednosti.
Početno stanje planova približnih vrijednosti odnosno I. fazu izradilo je Ministarstvo prostornog
uređenja, graditeljstva i državne imovine dana 01. siječnja 2019. godine, na osnovi analize i evaluacije
početnih podataka o realiziranim kupoprodajama nekretnina. U tijeku je planirana dopuna i dorada II. faze
(nastavljena 01. siječnja 2020. godine koja obuhvaća izradu pilot projekta: pregled poredbenih pokazatelja
stanova i apartmana) plana približnih vrijednosti za područje RH, na ažuriranoj kartografskoj podlozi sa
cjenovnim blokovima s analitičkim i statističkim podatcima dobivenih iz baze podataka iz sustava
eNekretnine temeljem kojega bi procjeniteljska povjerenstva dostavljala ažurirani Plan približnih vrijednosti
za svoje područje, te se na zahtjev Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
povećao broj evaluiranih ugovora.
Na temelju dopisa Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 37101/19-01/194; URBROJ: 531-04-1-1-21-16, od 01. veljače 2021. godine i navedenih prethodnih razloga,
donešena je odluka da se ne očekuje od procjeniteljskih povjerenstava da do 15. veljače 2021. godine
Visokom procjeniteljskom povjerenstvu dostave ažurirani plan približnih vrijednosti u sustavu eNekretnine,
te se ta obaveza odgađa za rok 15. veljače 2022. godine.
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11. ZAKLJUČAK
Najveći broj ugovora o pravnom prometu nekretnina odnosi na poljoprivredno
zemljište (1128). Veliki broj upisa prometa nekretnina (606) unesen je u vrstu „RN - različite
nekretnine“ za koje se točno ne zna na koje se vrste nekretnina taj unos odnosi, jer se veći
broj različitih nekretnina nalazi pod istim ugovorom, te za vrstu „GZ – građevinsko zemljište“
(148) i „OK - stambeni objekti“ (122). Značajno je napomenuti i kako je u izvještajnom
razdoblju na području Vukovarsko-srijemske županije prodano samo 38 stanova.
Budući da se najveći broj ugovora o pravnom prometu nekretnina odnosi na
poljoprivredno zemljište, ti podaci su detaljnije analizirani. Prosječna postignuta vrijednost
poljoprivrednog zemljišta na području Vukovarsko-srijemske županije je 4,59 kn/m2, što
predstavlja blagi porast u odnosu na 2019. godinu (4,41 kn/m2). Najveća prosječna
postignuta vrijednost poljoprivrednog zemljišta u jedinicama lokalne samouprave je 7,20
kn/m2 u Gradu Otoku (2019. godine - 6,17 kn/m2 Općina Lovas), a najmanja 2,32 kn/m2 u
Općini Štitar kao i prošle godine.
Donošenjem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina i osiguranjem početnih
podataka (Ministarstvo financija – Porezna uprava), stvoreni su preduvjeti za vođenje Zbirke
kupoprodajnih cijena, koja će u konačnici stvoriti temelje za transparentnost na tržištu
nekretnina u Republici Hrvatskoj.
Ovlašteni korisnici mogu za područje svoje mjesne nadležnosti dobiti ovlasti za unos,
pregled i pretraživanje svih podataka u sustavu eNekretnine, za ažuriranje plana, za
zaprimanje zahtjeva, za izdavanje izvadaka iz zbirke i plana ovlaštenim korisnicima i za
izradu svih vrsta izvještaja, te za područje cijele države ovlasti za pregled ograničenog seta
atributa iz zbirke kupoprodajnih cijena.
Najveći broj evidentiranih ugovora o pravnom prometu nekretnina u 2020. godini se
odnosi na kupoprodaju (67,15%) i zakup (29,94%), pa su u Izvješću detaljnije analizirani
podaci o kupoprodaji i zakupu.
U 2020. godini je evidentirano 1520 ugovora o kupoprodaji manje nego u 2019.
godini, vjerojatno iz razloga što su povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina iz okolnih
područja (Grad Vukovar, Grad Vinkovci, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija, Brodskoposavska županija i dr.) će nešto kasnije kreniti sa izradom izvješća, pa nam nisu stigli
prebaciti u našu nadležnost određeni broj ugovora. Takvi ugovori će se naknadno evaluirati.
Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. podstavak 2. i članka 16. stavak 2. Zakona
o procjeni vrijednosti nekretnina, suglasnost Procjeniteljskog povjerenstva Vukovarskosrijemske županije na ovo Izvješće je donešena zbog novonastale situacije vezano za virus
COVID – 19 putem mail-a na elektronskoj sjednici povjerenstva, koja je održana 18. ožujka
2021. godine.
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