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Još samo nekoliko dana dijeli nas od 
petka, 18. lipnja 2021., kada organi-
ziramo LCWebinar na temu: Procjena 
vrijednosti nekretnina i naknada za iz-
vlaštenja. Webinar je do sada već pri-
vukao brojne zainteresirane, a plani-
rano je i uključenje Hrvatske zajednice 
županija, Hrvatske zajednice općina i 
Udruge gradova kao suorganizatora 
te pokroviteljstvo Ministarstva pro-
stornoga uređenja, graditeljstva i dr-
žavne imovine. Praćenje webinara bit 
će omogućeno online, putem Zoom 
aplikacije.
Osim primjene Zakona o procjeni 
vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i 
pripadajućih Pravilnika, obradit će se 
i druge relevantne teme.  U praksi se 
pokazalo kako postoji cijeli niz izazo-
va koji se javljaju u provedbi Zakona 
o izvlaštenju, a posebno u segmen-
tu određivanja visine naknade; tako 
da će na webinaru biti predstavljene 
odredbe i novine iz Zakona o izvla-
štenju i određivanju naknade (NN 
74/14, 69/17, 98/19).
Edukacija je namijenjena:
Povjerenstvima i stručnim službama 
za procjenu vrijednosti nekretnina žu-
panija i velikih gradova.
Zaposlenicima bivših Ureda državne 
uprave u županijama nadležnim za 
postupke izvlaštenja (službe za gos-
podarstvo i imovinsko-pravne poslo-
ve), koji su sada u županijama
Ostalim zainteresiranim sudionicima 
koji se bave procjenama vrijednosti 
nekretnina i naknadama za izvlašte-
nja (procjenitelji, vještaci, odvjetnici, 
agenti u prometu nekretnina i dr.).
Više informacija na www.spi.hr

LCWEBinar 

Procjena vrijednosti 
nekretnina i 
naknada za 
izvlaštenja 2021.

“Sustav ‘Otvorenog grada’ započeo je funkci-
onirati jutros u 10 sati.”
Izjava je to dubrovačkog gradonačelnika 
Mate Frankovića koji je na konferenciji krajem 
svibnja predstavio “Otvoreni grad” i novi pro-
ces digitalizacije gradske uprave.
-Građani će moći biti uključeni u cijeli proces, 
od mogućnosti davanja prijedloga, prihva-
ćanja toga prijedloga i u konačnici usvajanja 
toga prijedloga kao nekog budućeg sastav-
nog dijela proračuna. Zahvaljujem se partne-
rima u ovome projektu, a to su Renato Totić 
iz tvrtke T-com i gospodi iz Libusoft Cicom-a 
– kazao je Mate Franković koji je dodao kako 
ovaj sustav nije jedinstven, već on kao takav 
postoji i u drugim hrvatskim gradovima.

-Ovdje smo omogućili građanima da ne sku-
pljaju peticije nego da na ovaj način sudjeluju 
u radu, sve se ovo može podijeliti na druš-
tvenim mrežama i tako potaknuti ljude. Ovo 
je proračun otvorenog grada, građani imaju 
dnevne informacije i mogu otvoreno sudjelo-
vati u radu i upravljanju gradom online – po-
ručio je na kraju Mato Franković.

KOMUNICIRAMO DVOSMJERNO – UNAPRJEĐENJE KOMUNIKACIJE  
S KORISNICIMA

„Najviše volim kada nemam dovoljno infor-
macija i kada ne znam kada mogu očekivati 
odgovor “ – rekao je nitko nikad, a najmanje 
vi. Svjesni smo koliko ste vi – naši korisnici, 
opterećeni poslom, izazova s kojima se susre-
ćete i vremena kojim raspolažete. Posljednjih 
gotovo 30 godina svjedoci ste da ulažemo 

PLATFORMA OTVORENO IDE DALJE

maksimalan trud u pravovremenu reakciju na 
svaki vaš upit. Osim toga, kontinuirano radimo 
na unaprjeđenju internih procesa koji, između 
ostalog, utječu i na komunikaciju prema svim 
našim partnerima i korisnicima te indirektno 
– na vašu učinkovitost. Upravo zato, odlučili 
smo unaprijediti kompletan proces obavje-
štavanja korisnika o statusu zaduženja i staviti 
ga na još viši nivo. Dosadašnja praksa bila je 
uspješna po pitanju rješavanja vaših zahtjeva, 
međutim prepoznali smo prostor za napredak 
oko slanja povratne informacije te značajno 
unaprijedili ovaj dio procesa.



LIBUSOFT CICOM d.o.o., Remetinečka cesta 7a (Kajzerica), 10 020  ZAGREB tel: 01/ 65 99 555, fax: 01/ 65 99 511

Poslovni centar:
LC Istra

Ulica Murvi 9
52 466 NOVIGRAD
tel: 052/645-040

Poslovni centar:
LC Slavonija

Šetalište kardinala F. Šepera 12
31 000 OSIJEK

tel: 031/636-730

Poslovni centar:
LC Primorje

Radmile Matejčić 10
51 000 RIJEKA

tel: 051/614-040

Poslovni centar:
LC Dalmacija

Lička 4
21 000 SPLIT

tel: 021/314-264

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr

POSTUPAK PRIMOPREDAJE  
DUŽNOSTI ČELNIKA U JLP(R)S

LC EDUKACIJE - LIPANJ 2021.
17.06. • Konzultantsko savjetovanje – Sudske presude u javnim službama za razdoblje 
              od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine u LC aplikacijama
18.06. • LCWebinar – Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja 2021.
24.06. • Napredna obuka – Sustav praćenja i obrada naplate potraživanja
24.06. • Konzultantsko savjetovanje – Upis komunalne infrastrukture u zemljišne knjige
25.06. • Konzultantsko savjetovanje – Specifikacija nepovezanih uplata (SNU)

Pozivamo Vas da pratite naš službeni web www.spi.hr, gdje redovito objavljujemo informacije 
o našim aktivnostima, projektima i natječajima te da zapratite naše stranice na društvenim  
mrežama Facebook i LinkedIn, kako biste prvi saznali sve novosti.

Održani su redovni lokalni izbori na kojima su 
se birali novi članovi predstavničkih tijela JL-
P(R)S-a te izbori općinskog načelnika, grado-
načelnika i župana te njihovih zamjenika. 
Ukoliko je došlo do promjene čelnika  
JLP(R)S-a, po prestanku obnašanja dužnosti 
dosadašnjih čelnika JLP(R)S-a (općinskog na-
čelnika, gradonačelnika i župana), njihova je 
obveza prema Zakonu o fiskalnoj odgovor-
nosti i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave 
o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni 
fiskalnih pravila novoizabranim čelnicima JL-
P(R)S-a predati Izjave o fiskalnoj odgovornosti 
za 2021. godinu, za vrijeme u kojem su obna-
šali dužnost čelnika.  

Prilikom postupka primopredaje dužnosti, 
čelnik kojemu prestaje obnašanje dužnosti 
obvezan je sastaviti Izjavu za razdoblje od 1. 
siječnja tekuće godine do datuma prestanka 
obnašanja dužnosti.

Ako je datum primopredaje raniji od 1. ruj-
na uz Izjavu sastavljenu za razdoblje od 1. 
siječnja tekuće godine do datuma prestanka 
obnašanja dužnosti, predaje se i Izvješće o 
otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvr-
đenima prethodne godine za one slabosti i 
nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja 
slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene 
u razdoblju do datuma prestanka obnašanja 
dužnosti ove godine te prilozi sastavljeni i pre-
dani uz Izjavu za razdoblje 1. siječnja do 31. 
prosinca prethodne (2020.) godine, znači to 
su „prošlogodišnji“:

1. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti,
2. planovi otklanjanja slabosti i nepravilnosti,
3. izvješće o otklonjenim slabostima i nepravil-
nostima utvrđenim prethodne godine i
4. mišljenje unutarnje revizije o sustavu unu-
tarnjih kontrola za područja koja su bila revidi-
rana u prethodnoj godini.

Ako je datum primopredaje rujan ili kasnije, uz 
Izjavu se predaju propisani prilozi sastavljeni 
za razdoblje od 1. siječnja do dana prestanka 
obnašanja dužnosti čelnika. Znači, sastavlja se 
novi Upitnik, testiraju se postupci, procedure, 
poslovne promjene, dokumentacija i ostalo iz 
tekuće 2021. godine.
Prema Uredbi, Izjava čelnika kojemu prestaje 
obnašanje dužnosti zajedno s navedenim pri-
lozima predaje se čelniku koji preuzima duž-
nost i ulaže u Predmet o fiskalnoj odgovor-
nosti za određenu godinu.

Pripreme za 21. LC Konferenciju Panorama koja će se održati ove jeseni već su u punom jeku! 
Cilj nam je, kroz kvalitetan sadržaj i uz pomoć stručnih predavača, osvrnuti se na najaktualnije 
teme te zakoračili stepenicu više u području digitalizacije javne uprave. Vjerujemo da će brojni 
sudionici aktivnim sudjelovanjem pridonijeti stručnoj dimenziji konferencije i razmjeni zanimljivih 
iskustava iz prakse.
Rezervirajte termin u svojim kalendarima već sada jer, kao i uvijek, čeka Vas vrlo kvalitetan pro-
gram u kojem će svatko pronaći odgovor na svoje pitanje i obnoviti znanje o svim aktualnostima.

Nije nepoznato da neriješeni imovinskopravni 
odnosi predstavljaju ključnu i nepremostivu 
prepreku u povlačenju danas nezaobilaznih 
EU sredstava pa, s obzirom na okolnost kako  
komunalna infrastruktura nedvojbeno zauzi-
ma najveći udio u ukupnosti imovine u vla-
sništvu svih naših gradova i općina, nije teško 
izvesti zaključak kako bi njihovo sređivanje 
trebalo predstavljati strateški i operativni pri-
oritet, kako donositelja odluka tako i operativ-
no nadležnih službenika u istima.
Naši stručni predavači Ana-Marija Končić, vo-
diteljica Zemljišnoknjižnog odjela u Sesvetama 
i Vedran Vukobrat, dipl. iur., pravni savjetnik u 
LIBUSOFT CICOM d.o.o. će s ciljem otklanja-

KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE – UPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 
ZEMLJIŠNE KNJIGE

nja određenih nejasnoća i dvojbi u postupanju 
obraditi brojne zanimljive teme. 
Webinar će se održati 24. lipnja 2021., s po-
četkom u 10:00 sati, putem aplikacije Zoom. 
Više informacija na www.spi.hr

PANORAMA PRED VRATIMA!


