
 

 

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA 

 

Prema  Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (čl. 16. st 2.) objavljuje se Izvješće o tržištu 

nekretnina 

 

 

 

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni 

vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/2015) koji je donesen 03. srpnja 2015. 

godine, a na snazi je od 25. srpnja 2015. godine. 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 10. stavak 1. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina te Zaključkom 

Gradonačelnika od 20.10.2015. i 30.11.2015.g. imenovano je Procjeniteljsko povjerenstvo u 

sastavu: 

 • Ljiljana Buljan, predsjednica (iz redova službenika Grada Rijeke), 

 • Zlatko Košćina, zamjenik predsjednice (iz redova procjenitelja), 

 • Nenad Trbović, član (iz redova posrednika u prometu nekretnina), 

 • ldis Turato, član (iz redova iz redova Županijskog zavoda za prostorno uređenje/znanstvene zajednice), 

 • Branka Kulić Zbašnik (iz redova Ministarstva financija - Porezne uprave, Područni ured Rijeka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procjeniteljsko povjerenstvo sukladno Zakonskim odredbama obavlja sljedeće poslove: 

 

- 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 (Izvješće o tržištu nekretnina) za svoje područje nadležnosti; 

-  daje mišljenja o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina na 

zahtjev jedinica lokalne i područne (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. 

 

 

  

 
 



 
 
 
 
 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Procjeniteljsko povjerenstvo obavlja 
služba u Direkciji za pravne i imovinske poslove, Odjela gradske uprave za 
gospodarenje imovinom Grada Rijeke u sastavu: 

Ermina Brdar, +385 51 209 344, ermina.brdar@rijeka.hr 

Goran Ibriks, +385 51 209 283, goran.ibriks@rijeka.hr 

Jasminka Mujarić,  +385 51 209 387, jasminka.mujaric@rijeka.hr 

Martina Pavin Baričević,  +385 51 209 330, martina.pavinbaricevic@rijeka.hr 

Ksenija Marinić Mazor, +385 51 209 222,    ksenija.marinic-mazor@rijeka.hr 

Dražen Jukić,  +385 51 209 352, drazen.jukic@rijeka.hr 

Andrej Brala,  +385 51 209 276, andrej.brala@rijeka.hr 

Marin Sparožić,  +385 51 209 989,  marin.sparozic@rijeka.hr 

svi na adresi: Titov trg 3, 51000 Rijeka. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Zbirka kupoprodajnih cijena je evidencija o ostvarenom prometu na tržištu nekretnina 
na području županije odnosno velikoga grada. 

 

 Zbirka kupoprodajnih cijena se vodi kao dio informacijskog sustava tržišta nekretnina 

(eNekretnine) koje uspostavlja i održava Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i koje će 

za potrebe ažuriranja zbirke putem automatske razmjene podataka dnevno preuzimati podatke o 

realiziranom naplatnom prometu nekretnina iz evidencije prometa nekretnina ministarstva 

nadležnog za financije - porezne uprave, a do potpune uspostave automatske razmjene podataka iz 

članka 7. stavka 3. Zakona, javni bilježnik koji ovjerava potpise na ispravama o kupoprodaji, najmu, 

zakupu, pravu građenja i pravu služnosti bio je obvezan jedan primjerak isprave dostaviti županiji 

odnosno velikom gradu na čijem području se nalazi predmetna nekretnina, a u svrhu unosa 

podataka u zbirku kupoprodajnih cijena (članak 70. stavak 2. Zakona). 

 Ovlašteni službenici na zahtjev ovlaštenih procjenitelja izdaju za potrebe izrade procjene 

vrijednosti nekretnina izvadak iz Zbirke kupoprodajnih cijena. O zaprimljenim zahtjevima i izdanim 

izvacima vodi se evidencija, a za zahtjev i po izdanom izvatku plaća se upravna pristojba. 

 Podatke u bazi analizira i procjenjuje Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina koje će 

temeljem prikupljenih podataka kreirati cjenovne blokove i izrađivati godišnje izvješće o tržištu 

nekretnina na području Grada Rijeke, koje se javno objavljuje, uz stručnu i administrativno-tehničku 

podršku nadležne upravne službe. 

 Od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja izrađena je prva i druga faza 

Informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine za područje cijele Republike Hrvatske, a 

sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje eNekretnina te izdavanje i korištenje podataka iz istog 

propisani su Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina („Narodne novine“ broj 

114/15). U III fazi omogućit će se rad sa cjenovnim blokovima te uspostaviti plan približnih 

vrijednosti sa kartografskim prikazom cjenovnih blokova. 

 
 
 
 
 



 

PROSJEČNE KUPOPRODAJNE CIJENE I DRUGI PODATCI O 

TRŽIŠTU NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE 

 

Uvodne napomene: 

- Direkcija od svibnja 2014. vodi svoju Bazu podataka u kojoj se unose svi podaci iz isprava-

ugovora dobivenih od javnih bilježnika ili iz ugovora koji se odnose na promet nekretnina Grada 

Rijeke. Navedeni podaci unose se u aplikaciju eNekretnine za one nekretnine koje je moguće 

georeferencirati, jer za Grad Rijeka-istočni dio nisu u aplikaciji unesene sve katastarske čestice 

- za područje Sušaka još uvijek je u tijeku postupak preoblikovanja i osnivanja zemljišne knjige 

(a u RH je još velik broj katastarskih općina u kojima se podaci katastra i zemljišne knjige 

razlikuju) 

 

- do danas unijeto je u našu bazu 2.792 isprava-ugovora. Od srpnja 2016. više ne dobivamo 

ugovore od javnih bilježnika, jer je Porezna uprava implementirala podsustav "Evidencija 

ePrijava javnih bilježnika“ koja  omogućuje zaprimanje i daljnju distribuciju isprava o nastalom 

prometu nekretnina, ugovora o zakupu, najmu, pravu građenja i služnosti direktno u sustav 

eNekretnine. 

  

- Porezna uprava direktno unosi u aplikaciju eNekretnine podatke iz ugovora i to su tzv 

neuparene nekretnine za koje provodimo identifikaciju i njezino lociranje u prostoru. Trenutni 

broj takvih neuparenih nekretnina je 6.690. Identifikacijom neuparena nekretnina prelazi u 

karticu "Zbirka kupoprodajnih cijena" 

 

U nastavku su dani pokazatelji za kupoprodajne cijene stanova i 

zemljišta, najma stanova i zakupa poslovnog prostora: 

    

    

Kupoprodajne cijene  - 
stanovi 

  

Prosječne kupoprodajne cijene stanova 

(iz baze podataka koju vodi nadležna služba grada i iz ZKC 
aplikacije eNekretnine unesenih od Porezne uprave) 
 
Napomena: u ZKC "eNekretnine" ne mogu se unositi podaci za istočni dio grada 
Rijeke-područje Sušaka zbog usklađivanja katastra i gruntovnice) 

Godina Kupoprodajna cijena 
EUR/m2 

Indeks Promjena 
prema 

prethodnoj 
godini 

2014 1.135 100  

2015 1.084 95,5 -4,5 

2016 1.031 90,8 -4,9 

    



      

 

Najam stanova 

 

 

Prosječne cijene najma stana 

(iz baze podataka koju vodi nadležna služba grada i iz ZKC 
aplikacije eNekretnine unesenih od Porezne uprave) 

 

 

Godina 
Ugovorena mjesečna 
cijena najma stana - 

EUR/m2 
Indeks 

Promjena 
prema 

prethodnoj 
godini 

 

 

2014 4,30 100   

 

 

2015 4,63 107,7 7,7 

 

 

2016 4,27 99,3 -7,8 

 
       

 

 Cijena građevinskog zemljišta 

Prosječne cijene građevinskog zemljišta u 
vremenskom razdoblju 2014.-2016. godine 

(iz baze podataka koju vodi nadležna služba grada) 

Prosječna cijena 
građevinsko zemljište za formiranje 

građevinske čestice postojeće 
građevine 

Prosječna cijena 
građevinsko zemljište za 
izgradnju nove građevine 

66,99  EUR/m2 185,24  EUR/m2 

 

 



Kupoprodajne cijene  - poslovni prostori 

Prosječne kupoprodajne cijene poslovnih prostora u 
periodu 2014. - 2016. godina 

(iz baze podataka koju vodi nadležna služba grada i iz ZKC 
aplikacije eNekretnine unesenih od Porezne uprave) 
 
Napomena: u ZKC "eNekretnine" ne mogu se unositi podaci za istočni dio grada 
Rijeke-područje Sušaka zbog usklađivanja katastra i gruntovnice) 

Razdoblje Poslovni prostor 
Kupoprodajna cijena 

EUR/m2 

2014. -  2016. 
godina 

do 40 m2 1.000 

od 40 do 200 m2 585 

 

 

Zakup poslovnog prostora 

Prosječne cijene zakupa poslovnog prostora (iz baze 

podataka koju vodi nadležna služba grada) 

Godina 
Ugovorena mjesečna 

cijena zakupa - EUR/m2 
Indeks 

Promjena prema 
prethodnoj godini 

    

2014 7,94 100   

2015 9,27 116,8 16,8 

2016 8,53 107,4 -8,0 

 


