
  

 

NARUDŽBA ZA PROCJENU NEKRETNINE 
 

 REDOVNA PROCJENA  REVIZIJA PROCJENE 
 

                                   

 
 

NARUČITELJ PROCJENE 

Naziv naručitelja  

Adresa  

OIB            

Ime i prezime kontakt osobe                      

Kontakt broj  

E-mail  

PREDMET PROCJENE 

NEKRETNINA 

Stan  

Obiteljska kuća  

Poslovni prostor  

Poslovna građevina  

Poslovni kompleks  

Zemljište  

POKRETNINA Pokretnina  

ADRESA PREDMETA PROCJENE  

ZEMLJIŠNO – KNJIŽNI PODACI 

Općinski sud  

Katastarska općina  

Zk. uložak broj  

Poduložak broj  

Katastarska čestica  

DOKUMENTACIJA O PREDMETU PROCJENE 

Izvadak iz zemljišne knjige  

Izvadak iz knjige položenih ugovora  

Posjedovni list  

Kopija katastarskog plana  

Građevinska dozvola  

Rješenje o izvedenom stanju  

Uporabna dozvola  

Projektna dokumentacija  

ENERGETSKI CERTIFIKAT DA NE 

REVIZIJA TROŠKOVNIKA DA NE 

IZRADA MIŠLJENJA OPRAVDANOSTI ULAGANJA U PROJEKTNA FINANCIRANJA DA NE 

Napomene: 

 uz zahtjev obvezno priložiti dokumente prema Popisu potrebne dokumentacije 

 Naručitelj može odustati od naručene procjene isključivo pismenim putem, prije terenskog pregleda predmeta procjene 

 Naručitelj se obvezuje platiti uslugu procjene u skladu s cjenikom Procjenitelja prije preuzimanja elaborata o procjeni 

 Procjenitelj ne snosi nikakvu, pravnu, financijsku ili drugu odgovornost ako Naručitelju ne bude odobren kreditni proizvod 

ili od istog odustane. 

Potpisom ove Narudžbe dajem izričitu suglasnost Procjenitelju za korištenje osobnog identifikacijskog broja i ostalih podataka iz 

Narudžbe te potvrđujem da sam obaviješten o načinu korištenja tih podataka i suglasan s uvjetima. 

Potpisom na ovoj Narudžbi iskazujem svoj pristanak da se svi moji osobni podaci koji su procjenitelju poznati s osnova ovog pravnog 

odnosa, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača mogu prikupljati i obrađivati u svrhu 

realizacije ovog pravnog odnosa. Ujedno potpisom iskazujem svoj pristanak da procjenitelj ove podatke može prenositi i 

razmjenjivati u bankovno uobičajenom obliku i to: bankama, članicama Grupe banaka kojoj pripada i Banka, zajedničkim 

ustanovama banaka, trećim osobama s kojima Banka ima ugovorenu poslovnu suradnju i pretpostavljenim udruženjima za zaštitu 

vjerovnika, te u slučaju potrebe Hrvatskoj narodnoj banci, nadležnom sudu na njegov pisani zahtjev ili drugim nadležnim tijelima 

koja su takve podatke sukladno posebnom zakonu ovlaštena zatražiti. 

   

 M.P.  
(mjesto i datum)  (potpis Naručitelja) 

Popuniti samo ukoliko je procjena za potrebe banke ili financijske institucije 

BANKA   

 

Poslovnica ili regija  

Kontakt osoba u banci  

 

 


