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Državna geodetska uprava (DGU) osigurala je sredstva za 
kupnju i uređenje zgrade na adresi Ulica kralja Zvonimira 
12 za potrebe Područnog ureda za katastar (PUK) Šibenik 
u okviru Projekta implementacije integriranog sustava 
zemljišne administracije. Projekt se financira sredstvima 
Zajma Svjetske banke (IBRD 8086-HR) i Državnog 
proračuna Republike Hrvatske. Nositelji Projekta i 
korisnici sredstava Zajma su Ministarstvo pravosuđa i 
Državna geodetska uprava. Svrha Projekta je 
modernizacija sustava zemljišne administracije kako bi se 
poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, 
transparentnosti i troška. Provedba projekta počela je u 
studenom 2011. godine. Planirano trajanje Projekta je 4 
godine. 

 

Širenje uspostave Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), te bolji i 
širi pristup digitalnim informacijama, uspostava digitalnog arhiva, kao i razvoj Nacionalne 
infrastrukture prostornih podataka (NIPP) omogućit će bolje planiranje i prostorni razvoj, praćenje 
okoliša i upravljanje prirodnim resursima, te pružanje više i boljih usluga e-uprave. DGU također 
stvara prostorne preduvjete za reorganizaciju mreže ureda jer su strateške smjernice DGU 
objedinjavanje i smanjivanje broja ispostava.  

 
Kupnja zgrade za PUK Šibenik realizirana je u svibnju 2012. sklapanjem ugovora o kupoprodaji i 
zamjeni nekretnina s tvrtkom Šubićevac nekretnine d.o.o. iz Šibenika. Vrijednost kupljenog dijela 
nekretnine je 411 tisuća eura. DGU je u procesu restrukturiranja Projekta osigurala i dodatna 
sredstva za uređenje prostora.  

 

Prema Smjernicama za nabavu Svjetske banke proveden je postupak javnog nadmetanja i odabir 
najpovoljnijeg izvoditelja za Ugovor za adaptaciju i sanaciju prostora Područnog ureda za katastar 
Šibenik koji je sklopljen 8. srpnja 2014. godine s tvrtkom Metalbeneton d.o.o iz Svetog Križa 
Začretje. Ukupna vrijednost Ugovora je 2,1 milijun kuna (s PDV-om). Radovi su svečano otvoreni 
21. kolovoza 2014. godine. 

 

Završetak radova bio je inicijalno planiran 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Rok je zbog 
kompenzacijskih događaja (prodiranje vlage sa susjednog objekta, osiguranje elektroenergetskog 
priključka, priključaka vode i odvodnje, telefona) produljen do 28. ožujka 2015. godine. Zgrada je 
izgrađena na katastarskoj čestici 2227/1 k.o. Šibenik u Ulici kralja Zvonimira 12 na području 
zvanom „Šarine pekare“. Provedeno je uređenje objekta unutar dosadašnjih gabarita, zatvaranjem 
postojećih otvora novom stolarijom, te preraspodjelom prostora unutar objekta. Površina 
obuhvaćena uređenjem je oko 675 m2 bruto prostora i oko 150 m2 terase.  
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Građevinski radovi izvedeni su u skladu s Planom upravljanja okolišem koji je za ovu lokaciju 
izrađen i javno objavljen prema zaštitnim mjerama koje propisuje Banka.  

 

Voditelj Ugovora na strani Naručitelja, DGU je g. Antonio Reljanović, dipl. ing. geodezije u PUK-
u Šibenik.  

 

Stručni građevinski nadzor nad izvođenjem radova provodila je 
tvrtka Forma plavo d.o.o. iz Zagreba. Glavni nadzorni inženjer g. 
Darko Rašković pratio je primjenu zaštitnih mjera te izvješćivao 
Naručitelja o provedbi Plana upravljanja okolišem. 

 

Područni ured za katastar Šibenik seli se iz neadekvatnih prostorija u uređene funkcionalne 
prostore. Postojeći prostor katastra u Mimincu na trećem katu za stranke slabijeg zdravlja i one s 
poteškoćama u kretanju predstavljao je gotovo nepremostivu prepreku. Uređenjem novog prostora 
djelatnicima PUK-a Šibenik osiguravaju se adekvatni radni uvjeti, omogućen je bolji pristup i 
prostor za korisnike te osigurani preduvjeti da razina usluge koju pružaju građanima Šibenika i 
Šibensko-kninske županije bude još viša.  

U II. fazi uređenja DGU osigurava i potrebna sredstva za vanjsko uređenje PUK-a Šibenik. 

 

 
Prije           Poslije 

 
Prije            Poslije 
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Prije        Poslije 

 

  
Prije                    Poslije 

  

Ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Danko Markovinović naglašava da je Državna 
geodetska uprava iz sredstava Projekta već izgradila suvremeni Centar za konverziju podataka u 
Vinkovcima, uređuje zgradu katastarskog ureda u Bjelovaru, a u pripremi je kupovina zgrada za 
PUK u Sisku i Slavonskom Brodu. 
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