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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O 

SUFINANCIRANJU PROGRAMA 

DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA 

NEKRETNINA U SVRHU IZRADE 

KATASTRA NEKRETNINA NA 

PODRUČJU GRADA ĐAKOVA, 

OPĆINA ĐURĐENOVAC, 

SEMELJCI I VIŠKOVCI 
 
 

Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina obavljaju se sukladno članku 5. Zakona o 

državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine broj 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, i 

09/17.). Katastarska izmjera je postupak prikupljanja i obrade podataka o položaju, obliku, površini, 

načinu uporabe, te nositeljima prava na česticama zemljišta; položaju, obliku, načinu uporabe te 

nositeljima prava na zgradama i drugim građevinama; položaju u zgradi, površini te nositeljima 

prava na dijelovima zgrada; područjima posebnih pravnih odnosa na zemljištu. 
 

Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina obavljaju se temeljem programa, kojima se 

utvrđuju u prvome redu područja na kojima će se obaviti osnovni geodetski radovi, topografske 

izmjere i izradba državnih karata, izmjera i označivanje državne granice, izradba katastra nekretnina 

te izvori financiranja za provedbu programa. Katastar nekretnina evidencija je o česticama zemljine 

površine, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o 

posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini, ako zakonom nije drukčije određeno. 

 

Svrha geodetsko-katastarske izmjere je: 

- započinjanje prve faze uspostave točne, pouzdane i ažurne katastarske evidencije zasnovane 

na stvarnom stanju i usklađene sa zemljišnim knjigama na utvrđenom području u cilju 

uspostave pravne sigurnosti vlasništva nad nekretninama, 

- izrada službenih prostornih podloga (baza podataka) u cilju uspostave geodetskog prostornog 

sustava kao prostornog informacijskog servisa u funkciji politike upravljanja prostorom 

Republike Hrvatske. 
 

Provedbom geodetsko-katastarske izmjere se ostvaruju preduvjeti za racionalno i 

funkcionalno upravljanje prostorom drugih državnih tijela, kao i javnih poduzeća kojima je povjereno 

upravljanje nad državnim zemljištem. Sredstva potrebna za izvršenje programa te za izradbu i 

održavanje katastra nekretnina osiguravaju se u državnome proračunu te iz drugih izvora. U 

osiguravanju sredstava za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina mogu sudjelovati 

županije, gradovi, općine te druge zainteresirane pravne i fizičke osobe. Sređivanje zemljišno-knjižnog 

stanja na temelju katastarske izmjere od velikog je značaja i kod kapitalnih ulaganja u izgradnju 

infrastrukturnih objekata. 
 

U realizaciji geodetsko-katastarske izmjere ima dva stupnja. U I. Stupnju, Županija, Državna 

geodetska uprava (DGU), jedinice lokalne samouprave (i drugi izvori, fizičke i pravne osobe) putem 

sporazuma o provođenju Programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra 

nekretnina na području grada/općine utvrđuju zajednički interes za njegovu provedbu, okvirne faze 

provođenja tog posla te način osiguranja sredstava za njegovo provođenje, provodbu  postupak javne 

nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, kojeg provodi Povjerenstvo imenovano od strane DGU. 

U II. stupnju nakon provedenog postupka javne nabave potpisuje se ugovor o nabavi za obavljanje 

geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području grada/općine. 
 

Osječko-baranjska županija sufinancira izmjeru od 2003. godine, Sporazume o udruživanju 

sredstava, odnosno stvaranju pretpostavki za provedbu postupka javne nabave, Županija je zaključila 

s 19 jedinica lokalne samouprave za 43.110 ha. U istom razdoblju Županija je s jedinicama lokalne 

samouprave i DGU zaključila ugovore kojima je financirana izmjera 39.806 ha. Ako uzmemo u obzir 

da je prema podacima DGU iz 2003. bilo potrebno izmjeriti oko 104.423,9186 ha, još je ostalo za 

izmjeriti 64.617 ha. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=356
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=11192
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=357
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=358
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17723
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18261
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U cilju daljnje provedbe državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra 

nekretnina Osječko-baranjska županija temeljem očitovanja Grada Đakova, općina Đurđenovac, 

Semeljci i Viškovci i prioritetima utvrđenim od strane Područnog ureda za katastar u Osijeku, 

predložila je DGU da se s navedenim jedinicama lokalne samouprave zaključe sporazumi kojima će se 

utvrditi zajednički interes za provođenje Programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu 

izrade katastra nekretnina na njihovom području, okvirne faze provođenja tog posla te način 

osiguranja sredstava za njegovo provođenje. Državna geodetska uprava prihvatila je prijedlog, te je 

dostavila Županiji na usvajanje: 

1. Sporazum o sufinanciranju Programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade 

katastra nekretnina na području Grada Đakovo 

- Katastarska izmjera za k.o Ivanovci Đakovački (oko 976 ha) u svrhu izrade katastra 

nekretnina 

- Katastarska izmjera za dio k.o. Selci Đakovački (oko 2393 ha) u svrhu izrade katastra 

nekretnina  

- Katastarska izmjera za k.o. Đurđanci (oko 1518 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina  

2. Sporazum o sufinanciranju Programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade 

katastra nekretnina na području Općine Đurđenovac, katastarska izmjera za k.o. Pribiševci 

(oko 773 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina 

3. Sporazum o sufinanciranju Programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade 

katastra nekretnina na području Općine Semeljci 

- Katastarska izmjera za k.o. Mrzović (oko 1521 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina  

- Katastarska izmjera za k.o. Semeljci (oko 2642 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina  

- Katastarska izmjera za k.o. Kešinci (oko 2380 ha) u svrhu izrade  katastra nekretnina  

- Katastarska izmjera za k.o. Koritna (oko 2130 ha) u svrhu izrade  katastra nekretnina 

- Katastarska izmjera za k.o.Vrbica (oko 1513 ha) u svrhu izrade  katastra nekretnina 

4. Sporazum o sufinanciranju Programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade 

katastra nekretnina na području Općine Viškovci, katastarska izmjera za k.o. Forkuševci (oko 

801 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina. 

 

Zaključivanjem ovih sporazuma osigurali bi se preduvjeti za provedbu državne izmjere i 

katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na ukupnoj površini od oko 16.647 ha. Radovi 

za svaku katastarsku općinu zasebno provodit će se kroz četverogodišnje razdoblje, a sve u skladu s 

osiguranim sredstvima sporazumnih strana u svojim proračunima. Sufinanciranje izmjere snosit će se 

u sljedećem omjeru: 

1. Državna geodetska uprava   40%, 

2. Osječko-baranjska županija   30%, 

3. Jedinice lokalne samouprave    30%, 

 

Procijenjena vrijednost radova odredit će se nakon utvrđivanja projektnog zadatka, a ona 

ovisi o broju katastarskih čestica, broju zgrada, površini, stanju na terenu kao i o ostalim uvjetima. 

Procijenjena vrijednost radova po hektaru prema posljednja četiri ugovora iz 2016. i 2017. godine, a 

koja je Županija zaključila s DGU, izvođačima radova i jedinicama lokalne samouprave iznosila je: 
 

Naziv katastarske općine 
Procijenjena vrijednost radova 

po ha 

Postignuta vrijednost radova po ha 

nakon javne nabave 

k.o. Kunišinci 1.503,00 920,00 

k.o. Potnjani 1.500,00 1.428,30 

k.o. Martin 2.470,00 2.458,80 

k.o. Punitovci 1.623,00 1.617,40 
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Ukupna procijenjena vrijednost radova prema predloženim Sporazumima na 16.647 ha, a 

prema procijenjenim vrijednostima radova od 2.000,00 odnosno 2.500,00 kuna iznosi:  
 

Ukupna površina 
I. Procjena 

2.000,00 kn/ha 

II. Procjena 

2.500,00 kn/ha 

Obveza Županije 30% 

I. II. 

16.647 33.294.000,00 41.617.500,00 9.988.200,00 12.485.250,00 

 

Nakon provedenih postupaka javne nabave, Županija je u prosjeku godišnje zaključivala dva 

ugovora, a sve u ovisnosti koliko je sredstava mogla osigurati DGU. Poslovi katastarske izmjere u 

jednoj katastarskoj općini provode se u četverogodišnjem razdoblju uz dinamiku radova po godini 

20%, 40% 20% i zadnja godina 20% radova s tim da se ona može mijenjati obzirom u kojem dijelu 

godine se zaključuju ugovori. Uzimajući u obzir četverogodišnji prosjek predmetni radovi na području 

Općine Semeljci za pet katastarskih općina provodit će se kroz dvadesetogodišnje razdoblje. Ako je 

dinamika zaključivanja ugovora u prosjeku 2 ugovora koja će obuhvaćati površinu između 3. i 4.000 

ha uz procijenjenu vrijednost od 2.500,00 kuna/ha obveza Županije u prvoj godini provedbe 

procjenjuje se na 600.000,00 kuna, u drugoj 1.200.000,00, te trećoj i četvrtoj po 600.000,00 kuna. U 

Programu sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske 

županije za razdoblje 2015. - 2018. godine, ("Županijski glasnik" broj 11/15. i 2/17.) kojeg je donijela 

Skupština Osječko-baranjske županije za sufinanciranje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade 

katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije, za zaključivanje novih ugovora u 2017. 

godini preostalo je oko 2.855.000,00 kuna u 2018. godini 1.064.000,00 kuna u 2019. godini 

1.515.000,00 kuna i u 2020. godini 1.670.000,00 kuna. Potrebna sredstva za buduća razdoblja 

osiguravat će se u narednim razdobljima. 

 

Državna geodetska uprava provođenje programa državne izmjere i katastra nekretnina u 

svrhu izrade katastra nekretnina na područjima navedenih jedinica lokalne samouprave uključiti će u 

godišnje i petogodišnje programe državne izmjere i katastra nekretnina sukladno Zakonu o državnoj 

izmjeri i katastru nekretnina, te u skladu s donesenim programom u Državnom proračunu osigurati 

sredstva prema ovim Sporazumima. Za provođenje katastarske izmjere Državna geodetska uprava u 

dogovoru s Osječko-baranjskom županijom i gradom/općinom, provest će nabavu putem javnog 

nadmetanja s prikupljanjem ponuda za izvođenje usluga, koje u okviru izmjere izvode ovlaštene 

geodetske tvrtke. Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu nabave imenovat će ravnatelj Državne 

geodetske uprave. 

 

Osječko-baranjska županija sukladno članku 12. stavak 2. i članku 15. stavak 1. Pravilnika o 

čuvanju i korištenju dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina ("Narodne 

novine" broj 55/01.) moći će bez naknade koristiti dokumentaciju i podatke dobivene provedbom 

Sporazuma. 

 

Osječko-baranjska županija sredstva za financiranje provedbe programa osigurava od 

namjenskih prihoda ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, a na 

temelju članka 44. stavak 1. i 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13. i 

48/15.). Potrebna sredstva koja se odnose na obvezu Županije u 2017. godini planirana su u 

Proračunu Osječko-baranjske županije za 2017. godinu u Razdjelu 004 Upravni odjel za 

poljoprivredu i ruralni razvoj, Programu 4002 Potpore ruralnom razvoju Osječko-baranjske županije, 

K 4006 01 Geodetsko-katastarska izmjera zemljišta, Račun 323 Rashodi za usluge (pozicija 226).  

 

Budući da se u sufinanciranju programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade 

katastra nekretnina pri zaključivanju sporazuma kojim se udružuju sredstva, preuzimaju višegodišnje 

financijske obveze, a sukladno članku 30. točka 8. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 

glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), odluku o 

višegodišnjem zaduživanju donosi predstavničko tijelo, predlaže se Skupštini donošenje Zaključka, koji 

u prijedlogu glasi: 
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Temeljem članka 5. stavak 6. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne 

novine" broj 16/07., 152/08., 124/10., 56/13., 121/16., i 9/17.), članka 44. stavak 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13. i 48/15.) i članka 30. točka 8. Statuta 

Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 

2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na sjednici 

____________ 2017. godine  

 

 

 

Z A K L J U Č A K 
 

o sufinanciranju programa državne izmjere 

i katastra nekretnina u svrhu 

izrade katastra nekretnina na području 

Grada Đakova, općina Đurđenovac, 

Semeljci i Viškovci 
 

 

I. 
 

Skupština prihvaća sufinanciranje programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu 

izrade katastra nekretnina na području Grada Đakova, općina Đurđenovac, Semeljci i Viškovci. 

 

Provedbom programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina 

na području navedenih jedinica lokalne samouprave, planira se izmjeriti oko 16 647 ha, kako slijedi: 
 

a. na području Grada Đakovo: 

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Ivanovci Đakovački - oko 976 ha  

- katastarska izmjera za dio katastarske općine Selci Đakovački - oko 2393 ha 

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Đurđanci - oko 1518 ha  
 

b. na području Općine Đurđenovac katastarska izmjera za katastarsku općinu Pribiševci - oko 

773 ha 
 

c. na području Općine Semeljci 

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Mrzović - oko 1521 ha  

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Semeljci - oko 2642 ha  

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Kešinci - oko 2380 ha  

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Koritna - oko 2130 ha 

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Vrbica - oko 1513 ha 
 

d. na području Općine Viškovci katastarska izmjera za katastarsku općinu Forkuševci - oko 801 

ha. 
 

Osječko-baranjska županija sufinancirat će program državne izmjere i katastra nekretnina u 

svrhu izrade katastra nekretnina na području jedinica lokalne samouprave iz prethodnog stavka s 30% 

od ukupne vrijednosti. 
 

 

II. 

 

Potrebna sredstva koja se odnose na obvezu Županije za obavljanje poslova iz točke I. ovoga 

Zaključka osigurat će se u Proračunima Osječko-baranjske županije za vrijeme njihove provedbe u 

Razdjelu 004 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Program 4002 Potpore ruralnom razvoju 

Osječko-baranjske županije aktivnost, K 4006 01 Geodetsko - katastarska izmjera zemljišta, Račun 

323 Rashodi za usluge. 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=356
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=11192
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=357
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=358
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17723
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18261
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III. 

 

Skupština prihvaća prijedloge sporazuma o sufinanciranju programa državne izmjere i katastra 

nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đakova, općina Đurđenovac, 

Semeljci i Viškovci 

 

 

IV. 

 

 Za provedbu ovoga Zaključka Skupština zadužuje Župana Osječko-baranjske županije. 

 

 

V.  

 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

 

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Dragan Vulin 
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DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Zagreb, Grušaka 20, koju zastupa ravnatelj dr.sc. Damir 

Šantek, dipl.ing.geod., 

 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, koju zastupa župan Ivan 

Anušić, 

 

i 

 

GRAD ĐAKOVO, Đakovo, Trg dr. Franje Tuđmana 4, kojeg zastupa gradonačelnik Marin 

Mandarić, dipl.oec., 

 

sklopili su sljedeći: 

 

 

 

 

S P O R A Z U M 

 

o sufinanciranju Programa državne izmjere i 

katastra nekretnina u svrhu izrade 

katastra nekretnina na području Grada Đakova 
 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim Sporazumom utvrđuje se zajednički interes za provođenje Programa državne izmjere i 

katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đakova, okvirne faze 

provođenja tog posla te način osiguranja sredstava za njegovo provođenje. 

 

 

Članak 2. 

 

Poslovi ovog Sporazuma obavljat će se u sljedećim fazama: 

1. Katastarska izmjera za katastarsku općinu Ivanovci Đakovački (oko 976 ha) u svrhu izrade 

katastra nekretnina  

2. Katastarska izmjera za dio katastarske općine Selci Đakovački (oko 2393 ha) u svrhu izrade 

katastra nekretnina  

3. Katastarska izmjera za katastarsku općinu Đurđanci (oko 1518 ha) u svrhu izrade katastra 

nekretnina  

 

Svaka pojedina faza iz prethodnog stavka provodit će se kroz višegodišnje razdoblje koje ne 

može biti kraće od tri godine. 

 

Faze izvođenja te područje obuhvata mogu se sporazumno izmijeniti. 

 

 

Članak 3. 

 

Državna geodetska uprava će provođenje katastarske izmjere iz ovog Sporazuma uključiti u 

godišnje i višegodišnje programe državne izmjere i katastra nekretnina sukladno Zakonu o državnoj 

izmjeri i katastru nekretnina, te u skladu s donesenim programom u Državnom proračunu osigurati 

sredstva prema ovom Sporazumu. 
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Članak 4. 

 

 Osječko-baranjska županija i Grad Đakovo će sredstva potrebna za provođenje poslova iz 

ovog Sporazuma osigurati u svojim proračunima, te iz drugih izvora. 

 

U osiguranju sredstava koje prema ovom Sporazumu trebaju osigurati Osječko-baranjska 

županija i Grad Đakovo mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe. 

 

 

Članak 5. 

 

Sredstva potrebna za provođenje poslova iz ovog Sporazuma snosit će sporazumne strane u 

slijedećim postotnim odnosima: 

 Državna geodetska uprava   40 % 

 Osječko-baranjska županija   30 % 

Grad Đakovo     30 % 

 

U slučaju da u osiguravanju sredstava sudjeluju i druge pravne ili fizičke osobe, njihova sredstva 

objedinjuje Osječko-baranjska županija, odnosno Grad Đakovo. 

 

 

Članak 6. 

 

Za provođenje svake od faza, Državna geodetska uprava će, u dogovoru s Osječko-

baranjskom županijom i Gradom Đakovo, provesti nabavu putem javnog nadmetanja s prikupljanjem 

ponuda za izvođenje usluga, koje u okviru izmjere izvode ovlaštene geodetske tvrtke. 

 

 Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu nabave imenovat će ravnatelj Državne geodetske 

uprave. 

 

 

Članak 7. 

 

Provedba postupka javne nabave obavit će Državna geodetska uprava u skladu sa Zakonom o 

javnoj nabavi. 

 

Za izvođenje usluga koje u okviru katastarske izmjere izvode ovlaštene geodetske tvrtke 

sklopit će sporazumne strane ugovor o javnim uslugama sa izvoditeljem koji će biti odabran u 

postupku javne nabave. 

 

 

Članak 8. 

 

Provedbu stručnog nadzora za poslove iz ovog Sporazuma obavlja Državna geodetska uprava. 

 

 

Članak 9. 

 

 Gradu Đakovo po dovršenju izmjere pripada po jedan primjerak pregledanog i potvrđenog 

elaborata katastarske izmjere proizašle iz ovog Sporazuma. 

 

 Osječko-baranjska županija sukladno članku 12. stavak 2. i članku 15. stavak 1. Pravilnika o 

čuvanju i korištenju dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina ("Narodne 

novine" broj 55/01.) moći će bez naknade koristiti dokumentaciju i podatke dobivene Programom 

državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina iz ovog Sporazuma. 
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Članak 10. 

 

Ovaj Sporazum je zaključen u šest (6) istovjetnih primjeraka koje sporazumne strane po 

ovlaštenim zastupnicima potpisuju.  

 

 

 

 ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU: ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU: 

 Ravnatelj: Župan: 

 

 dr.sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod., Ivan Anušić 

 

 

KLASA: KLASA: 

UR.BROJ: UR.BROJ: 

Zagreb, Osijek, 

 

 

 

 

 ZA GRAD ĐAKOVO: 

 Gradonačelnik: 

 

 Marin Mandarić, dipl.oec. 

 

 

 KLASA: 

 UR.BROJ: 

 Đakovo, 
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DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Zagreb, Gruška 20, koju zastupa ravnatelj dr.sc. Damir 

Šantek, dipl.ing.geod., 
 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, koju zastupa župan Ivan 

Anušić, 
 

i 
 

OPĆINA ĐURĐENOVAC, Đurđenovac, Ulica Grada Vukovara 1, koju zastupa načelnik Hrvoje 

Topalović, dipl.iur., 

 

sklopili su sljedeći: 

S P O R A Z U M 

 

o sufinanciranju Programa državne izmjere 

i katastra nekretnina u svrhu izrade 

katastra nekretnina na području Općine Đurđenovac 
 

Članak 1. 

 

Ovim Sporazumom utvrđuje se zajednički interes za provođenje Programa državne izmjere i 

katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Đurđenovac, okvirne faze 

provođenja tog posla te način osiguranja sredstava za njegovo provođenje. 

 

 

Članak 2. 
 

Katastarska izmjera provodit će se na području Općine Đurđenovac za katastarsku općinu 

Pribiševci (oko 773 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina i obnovu zemljišne knjige. 
 
 

Članak 3. 
 

Državna geodetska uprava će provođenje katastarske izmjere iz ovog Sporazuma uključiti u 

godišnje i višegodišnje programe državne izmjere i katastra nekretnina sukladno Zakonu o državnoj 

izmjeri i katastru nekretnina, te u skladu s donesenim programom u Državnom proračunu osigurati 

sredstva prema ovom Sporazumu. 
 
 

Članak 4. 
 

 Osječko-baranjska županija i Općina Đurđenovac će sredstva potrebna za provođenje poslova 

iz ovog Sporazuma osigurati u svojim proračunima, te iz drugih izvora. 

 

 U osiguranju sredstava koje prema ovom Sporazumu trebaju osigurati Osječko-baranjska 

županija i Općina Đurđenovac mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe. 
 

 

Članak 5. 
 

Sredstva potrebna za provođenje poslova iz ovog Sporazuma snosit će sporazumne strane u 

slijedećim postotnim odnosima: 

 Državna geodetska uprava   40 % 

 Osječko-baranjska županija   30 % 

Općina Đurđenovac    30 % 
 

U slučaju da u osiguravanju sredstava sudjeluju i druge pravne ili fizičke osobe, njihova sredstva 

objedinjuje Osječko-baranjska županija, odnosno Općina Đurđenovac. 
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Članak 6. 
 

Za provođenje katastarske izmjere Državna geodetska uprava će, u dogovoru s Osječko-

baranjskom županijom i Općinom Đurđenovac, provesti nabavu putem javnog nadmetanja s 

prikupljanjem ponuda za izvođenje usluga, koje u okviru izmjere izvode ovlaštene geodetske tvrtke. 

 

 Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu nabave imenovat će ravnatelj Državne geodetske 

uprave. 
 

 

Članak 7. 
 

Provedba postupka javne nabave obavit će Državna geodetska uprava u skladu sa Zakonom o 

javnoj nabavi. 
 

Za izvođenje usluga koje u okviru katastarske izmjere izvode ovlaštene geodetske tvrtke 

sklopit će sporazumne strane ugovor o javnim uslugama sa izvoditeljem koji će biti odabran u 

postupku javne nabave. 
 

 

Članak 8. 
 

Provedbu stručnog nadzora za poslove iz ovog Sporazuma obavlja Državna geodetska uprava. 
 

 

Članak 9. 
 

 Općini Đurđenovac po dovršenju izmjere pripada po jedan primjerak pregledanog i 

potvrđenog elaborata katastarske izmjere proizašle iz ovog Sporazuma. 
 

 Osječko-baranjska županija sukladno članku 12. stavak 2. i članku 15. stavak 1. Pravilnika o 

čuvanju i korištenju dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina ("Narodne 

novine" broj 55/01.) moći će bez naknade koristiti dokumentaciju i podatke dobivene Programom 

državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina iz ovog Sporazuma. 
 
 

Članak 10. 
 

Ovaj Sporazum je zaključen u šest (6) istovjetnih primjeraka koje sporazumne strane po 

ovlaštenim zastupnicima potpisuju.  

 

 

 ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU: ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU: 

 Ravnatelj: Župan: 

 

 dr.sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod., Ivan Anušić 

 

KLASA:  KLASA: 

UR.BROJ: UR.BROJ: 

Zagreb, Osijek,  

 

 ZA OPĆINU ĐURĐENOVAC: 

 Načelnik: 

 

 Hrvoje Topalović, dipl.iur. 

 

 KLASA: 

 UR.BROJ: 

 Đurđenovac, 
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DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Zagreb, Gruška 20, koju zastupa ravnatelj dr.sc. Damir 

Šantek, dipl.ing.geod., 

 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, koju zastupa župan Ivan 

Anušić, 

 

i 

 

OPĆINA SEMELJCI, Semeljci, Kolodvorska bb, koju zastupa načelnik Grga Lončarević, 

 

sklopili su sljedeći: 

 

S P O R A Z U M 

 

o sufinanciranju Programa državne izmjere 

i katastra nekretnina u svrhu izrade 

katastra nekretnina na području Općine Semeljci 
 

 

Članak 1. 

 

Ovim Sporazumom utvrđuje se zajednički interes za provođenje Programa državne izmjere i 

katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Semeljci, okvirne faze 

provođenja tog posla te način osiguranja sredstava za njegovo provođenje. 

 

 

Članak 2. 

 

Poslovi ovog Sporazuma obavljat će se u sljedećim fazama: 

1. Katastarska izmjera za katastarsku općinu Mrzović (oko 1521 ha) u svrhu izrade katastra 

nekretnina  

2. Katastarska izmjera za katastarsku općinu Semeljci (oko 2642 ha) u svrhu izrade katastra 

nekretnina  

3. Katastarska izmjera za katastarsku općinu Kešinci (oko 2380 ha) u svrhu izrade  katastra 

nekretnina  

4. Katastarska izmjera za katastarsku općinu Koritna (oko 2130 ha) u svrhu izrade  katastra 

nekretnina 

5. Katastarska izmjera za katastarsku općinu Vrbica (oko 1513 ha) u svrhu izrade  katastra 

nekretnina 

 

Svaka pojedina faza iz prethodnog stavka provodit će se kroz višegodišnje razdoblje koje ne 

može biti kraće od tri godine. 

 

Faze izvođenja te područje obuhvata mogu se sporazumno izmijeniti. 

 

 

Članak 3. 

 

Državna geodetska uprava će provođenje katastarske izmjere iz ovog Sporazuma uključiti u 

godišnje i višegodišnje programe državne izmjere i katastra nekretnina sukladno Zakonu o državnoj 

izmjeri i katastru nekretnina, te u skladu s donesenim programom u Državnom proračunu osigurati 

sredstva prema ovom Sporazumu. 
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Članak 4. 

 

 Osječko-baranjska županija i Općina Semeljci će sredstva potrebna za provođenje poslova iz 

ovog Sporazuma osigurati u svojim proračunima, te iz drugih izvora. 

 

 U osiguranju sredstava koje prema ovom Sporazumu trebaju osigurati Osječko-baranjska 

županija i Općina Semeljci mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe. 

 

 

Članak 5. 

 

Sredstva potrebna za provođenje poslova iz ovog Sporazuma snosit će sporazumne strane u 

slijedećim postotnim odnosima: 

 

 Državna geodetska uprava   40 % 

 Osječko-baranjska županija   30 % 

Općina Semeljci    30 % 

 

U slučaju da u osiguravanju sredstava sudjeluju i druge pravne ili fizičke osobe, njihova sredstva 

objedinjuje Osječko-baranjska županija, odnosno Općina Semeljci. 

 

 

Članak 6. 

 

Za provođenje svake od faza, Državna geodetska uprava će, u dogovoru s Osječko-

baranjskom županijom i Općinom Semeljci, provesti nabavu putem javnog nadmetanja s 

prikupljanjem ponuda za izvođenje usluga, koje u okviru izmjere izvode ovlaštene geodetske tvrtke. 

 

 Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu nabave imenovat će ravnatelj Državne geodetske 

uprave. 

 

Članak 7. 

 

Provedba postupka javne nabave obavit će Državna geodetska uprava u skladu sa Zakonom o 

javnoj nabavi. 

 

Za izvođenje usluga koje u okviru katastarske izmjere izvode ovlaštene geodetske tvrtke 

sklopit će sporazumne strane ugovor o javnim uslugama sa izvoditeljem koji će biti odabran u 

postupku javne nabave. 

 

 

Članak 8. 

 

Provedbu stručnog nadzora za poslove iz ovog Sporazuma obavlja Državna geodetska uprava. 

 

 

Članak 9. 

 

 Općini Semeljci po dovršenju izmjere pripada po jedan primjerak pregledanog i potvrđenog 

elaborata katastarske izmjere proizašle iz ovog Sporazuma. 

 

 Osječko-baranjska županija sukladno članku 12. stavak 2. i članku 15. stavak 1. Pravilnika o 

čuvanju i korištenju dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina (“Narodne 

novine” broj 55/01.) moći će bez naknade koristiti dokumentaciju i podatke dobivene Programom 

državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina iz ovog Sporazuma. 
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Članak 10. 

 

Ovaj Sporazum je zaključen u šest (6) istovjetnih primjeraka koje sporazumne strane po 

ovlaštenim zastupnicima potpisuju.  

 

 

 

 ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU:  ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU: 

 Ravnatelj:   Župan: 

 

 dr.sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod., Ivan Anušić 

 

 

KLASA: 931-04/12-02/02  KLASA: 

URBROJ: 541-04-01-01/1-17-  UR.BROJ: 

Zagreb,   Osijek,  

 

 

 

 

 ZA OPĆINU SEMELJCI: 

 Načelnik: 

 

 Grga Lončarević 

 

 

 KLASA: 

 UR.BROJ: 

 Semeljci, 
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DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Zagreb, Gruška 20, koju zastupa ravnatelj dr.sc. Damir 

Šantek, dipl.ing.geod., 
 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, koju zastupa župan Ivan 

Anušić, 
 

i 
 

OPĆINA VIŠKOVCI, Viškovci, Omladinska ulica 23, koju zastupa načelnik Ante Krištić, 

 

sklopili su sljedeći: 

 

S P O R A Z U M 
 

o sufinanciranju Programa državne izmjere 

i katastra nekretnina u svrhu izrade 

katastra nekretnina na području Općine Viškovci 
 

Članak 1. 

 

Ovim Sporazumom utvrđuje se zajednički interes za provođenje Programa državne izmjere i 

katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Viškovci, okvirne faze 

provođenja tog posla te način osiguranja sredstava za njegovo provođenje. 

 

 

Članak 2. 
 

Katastarska izmjera provodit će se na području Općine Viškovci za katastarsku općinu 

Forkuševci (oko 801 ha) u svrhu izrade katastra nekretnina. 

 

 

Članak 3. 
 

Državna geodetska uprava će provođenje katastarske izmjere iz ovog Sporazuma uključiti u 

godišnje i višegodišnje programe državne izmjere i katastra nekretnina sukladno Zakonu o državnoj 

izmjeri i katastru nekretnina, te u skladu s donesenim programom u Državnom proračunu osigurati 

sredstva prema ovom Sporazumu. 
 
 

Članak 4. 
 

 Osječko-baranjska županija i Općina Viškovci će sredstva potrebna za provođenje poslova iz 

ovog Sporazuma osigurati u svojim proračunima, te iz drugih izvora. 

 

 U osiguranju sredstava koje prema ovom Sporazumu trebaju osigurati Osječko-baranjska 

županija i Općina Viškovci mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe. 
 

 

Članak 5. 

 

Sredstva potrebna za provođenje poslova iz ovog Sporazuma snosit će sporazumne strane u 

slijedećim postotnim odnosima: 

 Državna geodetska uprava   40 % 

 Osječko-baranjska županija   30 % 

Općina Viškovci    30 % 
 

U slučaju da u osiguravanju sredstava sudjeluju i druge pravne ili fizičke osobe, njihova sredstva 

objedinjuje Osječko-baranjska županija, odnosno Općina Viškovci. 
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Članak 6. 
 

Za provođenje katastarske izmjere Državna geodetska uprava će, u dogovoru s Osječko-

baranjskom županijom i Općinom Viškovci, provesti nabavu putem javnog nadmetanja s 

prikupljanjem ponuda za izvođenje usluga, koje u okviru izmjere izvode ovlaštene geodetske tvrtke. 

 

Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu nabave imenovat će ravnatelj Državne geodetske 

uprave. 
 

 

Članak 7. 
 

Provedba postupka javne nabave obavit će Državna geodetska uprava u skladu sa Zakonom o 

javnoj nabavi. 
 

Za izvođenje usluga koje u okviru katastarske izmjere izvode ovlaštene geodetske tvrtke 

sklopit će sporazumne strane ugovor o javnim uslugama sa izvoditeljem koji će biti odabran u 

postupku javne nabave. 
 

 

Članak 8. 
 

Provedbu stručnog nadzora za poslove iz ovog Sporazuma obavlja Državna geodetska uprava. 
 

 

Članak 9. 
 

 Općini Viškovci po dovršenju izmjere pripada po jedan primjerak pregledanog i potvrđenog 

elaborata katastarske izmjere proizašle iz ovog Sporazuma. 
 

 Osječko-baranjska županija sukladno članku 12. stavak 2. i članku 15. stavak 1. Pravilnika o 

čuvanju i korištenju dokumentacije i podataka državne izmjere i katastra nekretnina ("Narodne 

novine" broj 55/01.) moći će bez naknade koristiti dokumentaciju i podatke dobivene Programom 

državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina iz ovog Sporazuma. 
 
 

Članak 10. 
 

Ovaj Sporazum je zaključen u šest (6) istovjetnih primjeraka koje sporazumne strane po 

ovlaštenim zastupnicima potpisuju.  

 

 

 ZA DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU: ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU: 

 Ravnatelj: Župan: 
 

 dr.sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod.,  Ivan Anušić 

 

KLASA:  KLASA: 

UR.BROJ: UR.BROJ: 

Zagreb, Osijek,  

 

 ZA OPĆINU VIŠKOVCI: 

 Načelnik: 

 

    Ante Krištić 

 

 KLASA: 

 UR.BROJ: 

 Viškovci, 


