
  

 
 

Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (IBRD zajam broj 8086-HR) između Republike 
Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt implementacije integriranog sustava 
zemljišne administracije (NN MU br.: 13/2011), Jedinica za provedbu projekta objavljuje: 
 

 
OTKAZIVANJE POSTUPKA NABAVE 

 
prema Pozivu na dostavu iskaza interesa 

za 
Pružanje usluga pojedinačnog savjetnika na Općinskom sudu u Splitu i Općinskom sudu u Šibeniku  

 
Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (u daljnjem tekstu: Projekt) je 
sveobuhvatni projekt Vlade Republike Hrvatske pokrenut u cilju modernizacije sustava zemljišne 
administracije i sustava upravljanja kako bi se poboljšale usluge državnih tijela sa stajališta učinkovitosti, 
transparentnosti i troškova. U Projektu sudjeluju i njime zajednički upravljaju Ministarstvo pravosuđa (MP) 
i Državna geodetska uprava (DGU), a financira se iz Zajma Svjetske banke, te iz proračuna Republike 
Hrvatske.  
 
Dio sredstava Zajma MP je planiralo iskoristiti za financiranje pružanja usluga pojedinačnog savjetnika na 
Općinskom sudu u Splitu i Općinskom sudu u Šibeniku (broj nabave: MOJ/ILAS-C2-6/IC/16/127), kako je 
navedeno u Pozivu na iskazivanje interesa objavljenom u Narodnim Novinama br. 98, od 26.10.2016. g., 
na mrežnim stranicama ILAS Projekta i na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa, odnosno za 
financiranje usluga 30 (trideset) pojedinačnih savjetnika i to:  

- Općinski sud u Splitu:10 (deset) savjetnika na zemljišnoknjižnom odjelu (ZKO) u Splitu, 3 (tri) 
savjetnika na ZKO u Supetru i 2 (dva) savjetnika na ZKO u Omišu i 

- Općinski sud u Šibeniku: 8 (osam) savjetnika u ZKO u Šibeniku, 5 (pet) savjetnika na ZKO u 
Kninu i 2 (dva) savjetnika na ZKO u Drnišu,  

a radi poslova prijepisa i verifikacije zemljišnih knjiga. 
 
Postupak nabave provodio se u skladu s Odjeljkom V. Odabir individualnih savjetnika Smjernica Svjetske 
banke: »Odabir i zapošljavanje savjetnika u okviru zajmova IBRD-a, te kredita i darovnica IDA-e za 
Zajmoprimce Svjetske banke«, iz siječnja 2011. godine (Smjernice za savjetnike), te je bio otvoren za sve 
prihvatljive kandidate kako je definirano Smjernicama. 
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