
OPĆA OBAVIJEST O NABAVI
PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

IBRD Zajam br. 4674-HR

Ovime se ažurira Opća obavijest o nabavi objavljena u UN Development Business-u broj 681 od 30. 
lipnja 2006. i u Večernjem listu od 14. lipnja 2006. 
Vlada Republike Hrvatske dobila je zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu 
od 26 milijuna eura za troškove Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra. Sredstva zajma 
koristit će se za plaćanje roba, radova, povezanih usluga i savjetodavnih usluga koje će se nabavljati 
u okviru ovog Projekta. Projekt se dodatno fi nancira u iznosu od 11,3 milijuna eura iz sredstava da-
rovnice Europske unije (EU) CARDS i od 7,7 milijuna eura iz sredstava Državnog proračuna Republike 
Hrvatske. Nabava za sve ugovore koji se fi nanciraju iz sredstava IBRD-a i EU-a vodit će se u skladu s 
pravilima i postupcima Svjetske banke.

Projekt uključuje sljedeće komponente: 
Komponentu A - Razvoj sustava za uknjižbu nekretnina; 
Komponentu B - Razvoj katastarskog sustava; 
Komponentu C - Suradnja među ustanovama i informacijska tehnologija;
Komponentu D - Upravljanje projektom, obuka i praćenje.

Projekt će uključivati sljedeće savjetodavne usluge velike vrijednosti kao i stavke i usluge koje će se 
nabaviti putem međunarodnih konkurentnih natječaja:

• hardver
• softver
• podrška procesu sređivanja i ažuriranja zemljišnih knjiga 

Postupak nabave za ugovore fi nancirane iz Zajma obavljat će se po pravilima navedenim u Smjerni-
cama Svjetske banke: Nabava temeljem IBRD zajmova i IDA kreditaNabava temeljem IBRD zajmova i IDA kredita, Svjetska banka, siječanj 1995. 
(revidirano u siječnju i kolovozu 1996., rujnu 1997. i siječnju 1999.) i otvorena je za sve ponuđače iz 
prihvatljivih država kao što je defi nirano u Smjernicama. 
Savjetodavne će se usluge odabirati sukladno Smjernicama Svjetske banke: Odabir i zapošljavanje Odabir i zapošljavanje 
savjetnika od Zajmoprimaca Svjetske bankesavjetnika od Zajmoprimaca Svjetske banke, Svjetska banka, siječanj 1997. (revidirano u rujnu 
1997., siječnju 1999. i svibnju 2002.).
Posebne obavijesti o nabavi za ugovore koji će se provesti putem međunarodnih  konkurentnih 
natječaja (ICB) i za savjetničke ugovore velike vrijednosti bit će objavljene u sljedećim glasilima: UN 
Development Business, dgMarket i Večernji list.
Zainteresirani prihvatljivi ponuđači koji žele biti uključeni na popis za natječaje po procedurama 
međunarodnih konkurentnih natječaja 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 Jedinicu za provedbu projekta.

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da od 4. lipnja 2007. Jedinica za provedbu 
projekta posluje na novoj adresi:

Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra
Jedinica za provedbu projekta

Nazorova 50 
10000 Zagreb, Hrvatska
   tel: +385 1 48 86 222
faks: +385 1 48 86 223

e-pošta: tender@zikprojekt.hrtender@zikprojekt.hr
web: www.uredjenazemlja.hrwww.uredjenazemlja.hr


