REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo pravosuđa
Državna geodetska uprava

OPĆA OBAVIJEST O NABAVI
PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE
IBRD Zajam br. 8086-HR
Republika Hrvatska dobila je sredstva u visini od šesnaest milijuna petsto tisuća eura (€16.500.000) od
Svjetske banke za pokrivanje troškova Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije
(IISZA Projekt) te namjerava dio sredstava iskoristiti za plaćanje roba, radova i povezanih usluga te
savjetničkih usluga, koji će se nabaviti u sklopu ovog projekta.
Projekt obuhvaća sljedeće komponente:
 Komponenta A – Razvoj zemljišnoknjižnog sustava usredotočit će se na daljnje
pojednostavljivanje i automatizaciju zemljišnoknjižnog sustava kojeg vode općinski sudovi pod
MP-om.
 Komponenta B – Modernizacija sustava prostornih informacija i katastra usredotočit će se na
poboljšanje kvalitete i predstavljanje prostornih podataka kojima upravlja i koje održava DGU te
provedbu nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP).
 Komponenta C – Poboljšanje digitalnih usluga podržat će daljnji razvoj ZIS-a i dovršenje širenja
uspostave ZIS-a u svim katastarskim i zemljišnoknjižnim uredima, te jačanje institucionalnih
kapaciteta za vođenje ZIS-a i daljnji razvoj;
 Komponenta D – Projektno upravljanje, poduka i informiranje javnosti podržat će malu Jedinicu
za provedbu projekta (JPP) odgovornu za fiducijarne funkcije te praćenje i ocjenu, obuku, te za
poboljšanje programa edukacije kako za geodetsku, tako i za pravnu struku kako bi ih se što više
približilo modernizaciji sustava zemljišne administracije.
Nabava ugovora koje financira Svjetska banka obavit će se po procedurama navedenima u Smjernicama za
nabavu roba, radova i ne-savjetničkih usluga u okviru IBRD zajmova i IDA kredita i darovnica
zajmoprimaca Svjetske banke (objavljeno u siječnju 2011.) te je otvorena za sve prihvatljive ponuđače, kako
je to definirano Smjernicama. Savjetničke će usluge biti odabrane sukladno Smjernicama za odabir i
zapošljavanje savjetnika u okviru IBRD zajmova i IDA kredita i darovnica zajmoprimaca Svjetske banke
(objavljenim u siječnju 2011.).
Posebne obavijesti o nabavi za ugovore za koje je objavljeno nadmetanje sukladno procedurama
međunarodnog nadmetanja Svjetske banke, kao i za ugovore za savjetničke usluge, bit će objavljivane kad
postanu dostupne u UN Development Business online i u Narodnim novinama ili u najmanje jednom
dnevnom listu s velikom nakladom ili na internetskoj stranici www.uredjenazemlja.hr
(http://www.uredjenazemlja.hr/cms/en/nadmetanja) .

Zainteresirani prihvatljivi ponuđači koji žele biti uključeni na popis za dobivanje kopije oglasa u svezi
natječaja po procedurama međunarodnog nadmetanja i zainteresirani savjetnici koji žele dobiti kopiju
oglasa poziva na dostavu iskaza interesa za savjetničke ugovore velike vrijednosti ili oni kojima su
potrebne dodatne informacije mogu kontaktirati:
Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije
Jedinica za provedbu projekta
Nazorova 50
10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 48 86 222
faks: +385 1 48 86 223
E-mail: tender@zikprojekt.hr

