
 1 

Dokument  
 

Svjetske banke 
 
 
 

Izvještaj br. 24610-HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENT O OCJENI PROJEKTA  
 

ZA 
 

PREDLOŽENI ZAJAM  
 

U IZNOSU OD 26 MILIJUNA EURA (EKVIVALENTNO 25,7 MILIJUNA USD) 
 

REPUBLICI HRVATSKOJ 
 

ZA 
 

PROJEKT SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA 
 

0. kolovoza 2002. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sektor za ekološko i socijalno održivi razvoj  

Regija Europe i Srednje Azije 



 2 

VALUTNI EKVIVALENTI (tečaj na dan 29. ožujka 2002) 
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MOJ  - Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave 
MOF  - Ministarstvo financija 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra 
 

Dokument o ocjeni projekta 
Regija Europe i Srednje Azije 

  Sektor za ekološko i socijalno održivi razvoj (ECSSD) 

 

Datum: 1. kolovoza 2002. 
Voditelj/direktor sektora: Joseph R. Goldberg 

Voditelj tima:  Lynn C. Holstein 

Voditelj/direktor za RH:  Andrew N. Vorkink  
MB projekta:  P067149 Sektor(i):  Opća poljoprivreda,  sektor ribarstva i 

šumarstva (50%), pravo i pravosuđe (50%)   
Kreditni instrument: Zajam za posebno ulaganje (SIL) Tema (teme): Osobna i vlasnička prava (P), zemljišna 

uprava (P)  
  
  

 
 

Podaci o financiranju projekta 
 
 

 [X] Zajam          [  ] Kredit          [  ] Darovnica          [  ] Jamstvo          [  ] Ostalo:  
 

Za zajmove/kredite/ostalo: 

Iznos (u mil. USD): 25,7 (u protuvrijednosti) (26 mil. EUR)  
 

 
 

Zajmoprimateljevo obrazloženje izbora uvjeta zajma prema dostupnoj evidenciji: 

Predloženi uvjeti (IBRD): devizni zajam s varijabilnom kamatom (VSL) 

Period počeka: 5 godina 

Naknada za neiskorištena sredstva zajma: 0,75% 

Dospijeće zajma: 15 godina 
 

 

Naknada na početku korištenja zajma: 1,00% 

Plaćanje  naknade na početku korištenja zajma:  kapitalizirano iz sredstava zajma  
 
 

 

\ 
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Plan financiranja (mil. USD):          Izvor Domaći Strani Ukupno 

ZAJMOPRIMATELJ 6,60 0,00 6,60 
IBRD 18,40 7,30 25,70 
EC: EUROPSKA KOMISIJA 4,30 0,60 4,90 
Ukupno: 29,30 7,90 37,20 

 
 

Zajmoprimatelj:  REPUBLIKA HRVATSKA 
 
 
Nadležna tijela : MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, I DRŽAVNA 
GEODETSKA UPRAVA 
g.  Vanja Bilić, pomoćnik ministra, Ministarstvo pravosuđa, i 
dr. sc. Željko Bačić,  ravnatelj Državne geodetske uprave 
Adresa: Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Osoba za kontakte: dr. sc. Željko Bačić 
Tel.:  011 385 1 615 7390                        Faks:  011 385 1 615 7389                        E-mail:  zeljko.bacic@dgu.tel.hr 

 
 
Procjena isplate sredstava u mil. USD (fiskalne godine Banke/mil. USD): 

FG 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.   

         

Godišnje 1,50 
 

4,50 
 

7,00 
 

5,50 
 

5,20 
 

2,00 
 

 
 

 
 

Kumulativno 1,50 6,00 13,00 18,50 23,70 25,70   
 
 

Razdoblje provedbe projekta:   2002 – 2008 
Očekivani datum stupanja zajma na snagu:  30. studenoga 2002.    Očekivani datum završetka:     30. rujna 2008. 
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Obrazac OCS PAD: Rev. ožujak 2000. 

A.  Razvojni cilj projekta 
 
1.  Razvojni cilj projekta:  (vidi prilog 1.) 

Cilj predloženog projekta je izgradnja učinkovitog sustava zemljišne uprave radi davanja doprinosa razvoju djelotvornog 
tržišta nekretnina. To će se ostvariti sređivanjem pojedinih vidova prateće infrastrukture, što se posebice odnosi na sustav 
upisa nekretnina pri općinskim sudovima, sustav katastra kojim na razini područnih ureda i njihovih ispostava upravlja 
Državna geodetska uprava, odnosno Gradski zavod za katastar i geodetske poslove u Gradu Zagrebu, a uz potporu 
akademskih ustanova i stručnjaka koji pružaju podršku iz privatnog sektora. Projektom će se (i) ubrzati upis nekretnina 
kako u katastarskom, tako i u  sustavu uknjižbe nekretnina; (ii) racionalizirati oba sustava i s time povezani transakcijski 
postupci; (iii) uskladiti podaci iz dvaju sustava i zajamčiti da se poklapaju sa stvarnim stanjem, prema potrebi i 
obavljanjem novih katastarskih izmjera, poboljšanjem procedure uknjižbe u zemljišne knjige i njihovom sustavnom 
obnovom u određenim područjima zemlje; (iv) poboljšati odnosi s korisnicima i pružanje usluga te organizirati kampanje 
upoznavanja zainteresiranih strana, namijenjene stručnjacima koji pružaju potporu, financijskim ustanovama i vlasnicima 
nekretnina; i (v) otkloniti prepreke u provođenju učinkovitog hipotekarnog sustava. 

Vladin program provedbe cjelovitog sustava katastra i zemljišnih knjiga, kojim će se obuhvatiti čitava zemlja, morat će se 
provoditi u fazama tijekom razdoblja od petnaest godina. Predloženim će se projektom obuhvatiti prvih pet godina ovog 
sveobuhvatnog programa, a bit će usredotočen na odabrana gradska i seoska područja. Shodno tome, odabir prioritetnih 
područja tijekom prvih pet godina projekta je uglavnom bio uvjetovan zahtjevima jedinica lokalne samouprave, iznesenim 
posredstvom gradonačelnika i načelnika općina, a obavljen je uz pomoć istraživanja korisnika. 

Predloženim projektom će se poduprijeti bolja povezanost katastra i zemljišnoknjižnog sustava, što će se kasnije 
primijeniti na ostale dijelove zemlje, poglavito podupiranjem pristupa kao što su: (i) sporadični upis (na temelju 
transakcija u tijeku), posebice u gradskim područjima, i (ii) sustavni upis nekretnina (tj. cjeloviti upis geografskih 
zemljišnih područja, selo po selo, općina za općinom), i to kako u gradskim, tako i u seoskim područjima. Po završetku 
projekta, podaci u katastarskom i zemljišnoknjižnom sustavu bit će obnovljeni, a sustavi će biti povezani u oko 5 posto 
zemlje. Ukupna površina područja koje je predloženo za obnovu, ispravke i usklađenje zemljišnoknjižnih i katastarskih 
podataka u sklopu projekta iznosi približno 250.000 hektara, obuhvaća oko 1,05 milijuna zemljišnih čestica, a projekt bi 
na tom području bio od koristi za 360.000 osoba, uključujući nekih 110,000  vlasnika nekretnina. Nakon što se ovim 
projektom uspostave poboljšani mehanizmi, uključujući potrebne ljudske resurse, nastavak sustavnog upisa nekretnina u 
ostatku zemlje bit će daleko jeftiniji i ostvarit će se sredstvima koja će na raspolaganje staviti Vlada, EU i drugi donatori. 
Da se osigura brzo postizanje navedenih ciljeva, zajmoprimac je zatražio, i Banka se s tim složila, da se za plaćanje 
troškova koji udovoljavaju uvjetima koji su nastali nakon 1. veljače 2002. izvrši povrat iz sredstava zajma (vidi prilog 6).   

 
2.  Ključni pokazatelji uspješnosti:  (vidi prilog 1.) 

Uspješnost projekta u ostvarivanju navedenih ciljeva mjerit će se s obzirom na: 

• uredi u 5 posto kopnenog područja zemlje bit će integrirani i potpuno stavljeni u funkciju uz upotrebu najbolje 
prakse i tehnologije koja je na raspolaganju, i bit će potpuno u skladu s dugoročnim planovima kako su opisani u 
zakonima o zemljišnim knjigama i katastru; 

 
• podizanje razine usklađenosti podataka sadržanih u katastru i podataka u odgovarajućim zemljišnim knjigama na 

područjima uključenim u projekt na 80 posto tijekom razdoblja projekta (trenutna razina usklađenosti je 73% na 
državnoj razini i 39% u Zagrebu); 

 
• smanjeni broj zaostataka u rješavanju predmeta: u općinama i gradovima obuhvaćenim projektom, predmeti koji 

su stari najmanje tri godine trebali bi biti riješeni do 31. prosinca 2003.; predmeti koji su stari najmanje dvije 
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godine trebali bi biti riješeni do 31. prosinca 2004.; a predmeti koji su stari najmanje godinu dana trebali bi biti 
riješeni do 31. prosinca 2005. godine; 

 
• smanjene troškove katastarskih i zemljišnoknjižnih transakcija; 
 
• povećani broj upisa stanova u zemljišne knjige; 

 
- skraćeno vrijeme obrade transakcija na projektnim područjima, i to prema sljedećim parametrima: 
 

- zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova bi ostvarili manje od sljedećih maksimalnih vremena obrade kod upisa 
kupoprodaje i hipoteka u predmetima neosporavanog prijenosa vlasništva: do 31. prosinca 2003: 40 dana; do 31. prosinca 
2004: 20 dana; do 31. prosinca 2005: 10 dana; do 31. prosinca 2006: 5 dana; 
 

- zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova bi ostvarili kraće vrijeme davanja podataka kod izdavanja 
izvješća/izvadaka o vlasništvu i drugih podataka iz zemljišnih knjiga: do 31. prosinca 2003: 20 dana; do 31. 
prosinca 2004: 10 dana; do 31. prosinca 2005: 5 dana; do 31. prosinca 2006: 2 dana; 
 
- područni uredi za katastar bi strankama izdavali katastarske planove i druge podatke (uz utvrđenu 
pristojbu) u roku jednakom ili kraćem od: do 31. prosinca 2003: 10 dana; do 31. prosinca 2004: 5 dana; do 
31. prosinca 2005: 2 dana; do 31 prosinca 2006: 1 dan; 
 
• poboljšani pravni okvir za tržište nekretnina, posebice u vezi sa sustavima upisa stanova u uredima za katastar i 

zemljišnoknjižnim odjelima; 
 
• povećano sudjelovanje novih društvenih čimbenika (nevladinih udruga, privatnih poduzetnika) u procesu upisa 

zemljišta i utvrđivanja vlasništva, što će se mjeriti njihovim sudjelovanjem u Savjetodavnom vijeću te u 
regionalnim konzultativnim grupama. 

 
 
B.  Strateški okvir 

1. Projekt kao podrška sektorski utemeljenom cilju Strategije za pomoć zemlji (CAS): (vidi prilog 1.) 
 

Broj dokumenta: R2001-0161/1  Datum zadnje rasprave o CAS-u: 18. rujna 2001. 

U svom Izvješću o napretku CAS-a od 28. rujna 2001., Banka u osnovnim crtama opisuje sedam glavnih područja 
djelovanja, od kojih su dva izravno obuhvaćena predloženim projektom: (i) poboljšanje sustava javnog upravljanja i (ii) 
stvaranje preduvjeta za razvoj konkurentnog sektora nekretnina. 
 
Omogućavanjem bolje zaštite vlasničkih prava i ugovornih odnosa pred sudovima, a samim time i nadopunjavanjem posla 
započetog u okviru Projekta sudske uprave i upravljanja stečajevima (IBRD, 2001), predloženi će projekt doprinijeti 
poboljšanju sustava javnog upravljanja, tj. razvoju odgovorne i djelotvorne javne uprave i unapređenju pravnog okvira 
(točka 34.). Zahvaljujući projektu, smanjit će se i zaostaci u rješavanju zemljišnoknjižnih predmeta u zemljišnoknjižnim 
odjelima na općinskim sudovima. 
 
Nadalje, projekt bi pridonio i ostvarenju ciljeva na području javnog upravljanja unapređivanjem djelovanja javnih 
ustanova koje se bave katastrom i upisom nekretnina u zemljišne knjige, čime će se osigurati pružanje transparentnih i 
predvidivih usluga uz propisanu i ograničenu naknadu. 
 
Promicanjem sigurnosti imovinskih prava, projektom će se također pružiti podrška razvoju privatnog sektora, poglavito 
smanjivanjem administrativnih prepreka izravnim stranim ulaganjima. Projekt će pripomoći podizanju učinkovitosti 
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zemljišnoknjižnih odjela, a bržim i sigurnijim upisom založnih prava, pružit će se bolja podrška razvoju djelotvornog 
tržišta nekretnina i učinkovitog financijskog posredovanja na temelju čvrstih kolateralnih jamstava. U stvari, ako je podrže 
i održive financijske ustanove, projekt će dovesti do veće uporabe nekretnina u kolateralne svrhe. 
 
2.  Glavna sektorska pitanja i strategija Vlade: 

Pravni okvir. Hrvatska slijedi austrougarsku tradiciju zemljišnoknjižnih sustava. Naime, još od osamdesetih godina 
devetnaestog stoljeća, Hrvatska primjenjuje zemljišnoknjižni sustav i s time povezani sustav katastra utemeljen na 
katastarskim česticama. Ključni zakoni kojima se u Hrvatskoj uređuje uknjižba nekretnina su: Zakon o zemljišnim 
knjigama (NN 91/96), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 128/99) i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima. Katastarska se evidencija nalazi u područnim uredima za katastar (tj. područnim uredima Državne geodetske 
uprave i njihovim ispostavama razmještenim diljem zemlje, u ukupno 116 ureda), dok zemljišnoknjižne poslove obavlja 
104 zemljišnoknjižna odjela pri općinskim sudovima. Zakoni i propisi o upisu nekretnina jednaki su onima koji se 
primjenjuju u još nekim europskim zemljama, ali bi njihovu provedbu valjalo unaprijediti kako bi bila u skladu s 
postojećim hrvatskim uvjetima i da bi se omogućilo cjelovito ažuriranje cjelokupne evidencije i bolje korištenje novih 
tehnologija. U određenim slučajevima, izmjene zakona bi mogle biti korisne, i to je pitanje kojim se valja pozabaviti 
tijekom provedbe projekta. 

Glavna pitanja. Kao i u mnogim drugim zemljama Srednje i Istočne Europe, zemljišnoknjižni i katastarski sustav u 
Hrvatskoj loše je održavan sve do 1996. Danas je prisutna velika potreba za poboljšanjima kako bi se izbjegle teškoće 
uslijed nepouzdanog zemljišnoknjižnog i katastarskog sustava. Postoji nekoliko pitanja vezanih uz problematiku 
nekretnina. Hrvatska mora poticati izravna strana ulaganja radi rješavanja svojih razvojnih potreba te racionalizirati 
administrativne i pravne postupke kako bi ovi bili u skladu s normama Europske unije. U Hrvatskoj je postupak 
utvrđivanja vlasničkih prava, stjecanja zemljišta i njegovog upisa osobito težak za strane ulagače i lošiji je u usporedbi s 
ostalim zemljama. U Argentini je za upis zemljišta potrebno 5 do 25 tjedana, u Bugarskoj 6 do 36 tjedana, dok je u 
Hrvatskoj potrebno između 2 i 120 tjedana ili dulje, ovisno o tome koji općinski sud obavlja upis i o vrsti upisa. 

Neusklađenost podataka u katastru i zemljišnim knjigama. Mnoge teškoće koje se javljaju na tržištu nekretnina i u 
učinkovitoj provedbi imovinskopravnih propisa mogu se pripisati stanju evidencije. Ovakvo stanje proizlazi iz još 
neviđenog porasta broja transakcija otkako je 1992. otpočela privatizacija te iz s time povezanog neuspjeha u održavanju 
međusobne povezanosti zemljišnoknjižnog i katastarskog sustava tijekom komunističkog razdoblja, što je dovelo do 
znatnih odstupanja službene evidencije od stvarnog imovinskopravnog stanja na terenu. Veći dio zemljišta je danas u 
privatnom vlasništvu, ali teškoće vezane uz zastarjeli zemljišnoknjižni i katastarski sustav čine vlasnička prava nejasnima. 
Podaci koji u zemljišnim knjigama opisuju imovinu trenutno se u čak 50 posto slučajeva razlikuju od podataka u uredima 
za katastar (odstupanja se kreću u rasponu od 10 do 90 posto). Kada je 1992. započeo proces privatizacije i 
denacionalizacije imovine, na vidjelo je izašla neusklađenost između zemljišnih knjiga i katastra s obzirom na granice 
čestica, opis imovine i vlasništvo . Mnoge nekretnine u Hrvatskoj nisu unesene u katastar, a mnoge su kuće izgrađene bez 
građevinske dozvole. Podaci u zemljišnim knjigama često su zastarjeli već desetljećima. U nekim slučajevima, katastarski 
planovi izrađeni su još 1905, a malo ih je obnovljeno od nacionalizacije 1945. Čak i u područjima gdje su katastarski 
operati  i planovi aktualniji od zemljišnih knjiga, netočni su u 30 posto slučajeva. Ovi nepouzdani sustavi produljuju 
vrijeme obrade transakcija i povećavaju njihovu nesigurnost u slučajevima kada se imovina prodaje ili koristi kao kreditno 
jamstvo te sprečavaju razvoj tržišta nekretnina. 

 Vlasništvo nad nekretninama u nekim je područjima još nejasnije zbog običaja prenošenja zemljišta bez upisa transakcije 
radi izbjegavanja uplate poreza na promet nekretnina (5 posto vrijednosti nekretnine) i, ranije, znatnih poreza na 
nasljedstvo. Ono što postupak utvrđivanja vlasništva čini još složenijim jest postojanje dvaju sustava upisa nekretnina: 
jedan za zemljište i s njime povezane samostojeće građevine i drugi za stanove (tzv. “Knjiga položenih ugovora” ili 
“KPU”). 

Trenutno stanje katastra i zemljišnoknjižnog sustava prilično se razlikuje u pojedinim dijelovima zemlje. U Istri su 
katastarske izmjere stare dvadeset godina, a zemljišnoknjižna evidencija je još starija i vodi se pod talijanskim utjecajem i 
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u skladu s talijanskom praksom. Katastar u Rijeci, Zadru i Dalmaciji temelji se na novijim izmjerama, starim od pet do 
deset godina, ali se podaci u zemljišnim knjigama temelje na planovima izrađenim prije 1940., pa čak i ranije. 

Zaostaci sudova u rješavanju predmeta.  Trenutno postoji preko 300.000 neriješenih zemljišnoknjižnih predmeta, a i drugi 
imovinskopravni sporovi imaju velik udio u golemom zaostatku koji sudovi bilježe u rješavanju predmeta (preko 
1.000.000 predmeta). Učinkovitost zemljišnoknjižnog sustava različita je u pojedinim dijelovima zemlje, ovisno o sustavu 
upravljanja, raspoloživim sredstvima i stupnju korištenja novih tehnologija. Na općinskim sudovima, zaostaci u upisu 
kreću se u rasponu od mjesec dana u manjim gradovima do tri do četiri godine u Zagrebu i Splitu kao dva najveća grada. 
Ovi zaostaci povećavaju nesigurnost vlasničkih prava jer se njima povećava vjerojatnost da će podaci u zemljišnoj knjizi 
biti pogrešni, potiče se pribjegavanje neslužbenim transakcijama, a i podmićivanje postaje vjerojatnije. U Zagrebu zbog 
broja neriješenih predmeta postupak upisa nekretnine ponekad traje nekoliko godina (3 do 4 godine). Međutim, kada 
predmet konačno dođe na čelo reda čekanja, stvarni se upis može obaviti za nekoliko dana, što daje naslutiti da će 
rješavanje zaostataka i otklanjanje njihovih uzroka predstavljati značajan korak naprijed. U Zagrebu je uveden sustav 
upisa po hitnom postupku kako bi se osobama s hitnim slučajevima omogućilo zaobilaženje zaostalih predmeta u redu 
čekanja. No, nažalost i ovaj “hitni” postupak sada već bilježi zaostatak od dva ili tri mjeseca. Jedan od uzroka ovih 
zaostataka odnosi se na vrijeme potrebno za rješavanje neusklađenosti između podataka u zemljišnim knjigama i 
katastarskim operatima i planovima. Neusklađenosti između postojeće evidencije i stvarnog imovinskopravnog stanja na 
terenu mogu se rješavati tijekom postupku sustavne obnove katastra i zemljišnih knjiga, za koji je predloženo da bude 
jedno od glavnih težišta predloženog projekta i kojim će se obuhvatiti Grad Zagreb. Različite potkomponente projekta su 
osmišljene radi rješavanja zaostataka u zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova. 

Zbog golemog zaostatka u rješavanju zemljišnoknjižnih predmeta, bilo je neophodno utvrditi uknjižbene prioritete za 
određene vrste transakcija, što je u najpogođenijim zemljišnoknjižnim odjelima dovelo do stvaranja dodatnog zaostatka, 
iako u nešto kraćem trajanju. K tome, često se može čuti da su “neslužbena” plaćanja moguća, a ponekad čak i 
neophodna, kako bi se ishodilo ubrzano obavljanje usluge upisa. Prijedlozi za institucionalizaciju mogućnosti ubrzanog 
upisa na temelju naknade za uslugu pojavili su se u okviru USAID-ovog projekta u zagrebačkom katastru i 
zemljišnoknjižnom odjelu, ali su odbačeni. Iskustva iz drugih krajeva navode na zaključak da bi mogućnost ubrzanog 
upisa uz odgovarajuću naknadu mogla imati nekoliko korisnih posljedica, uključujući otklanjanje mogućnosti 
podmićivanja i povećavanje prihoda zemljišnoknjižnih odjela, tako da bi se dodatno osoblje moglo prekvalificirati ne 
samo za rješavanje predmeta po ubrzanom postupku, već i za ostale predmete. U konačnici, rješavanje zaostataka u okviru 
projekta će biti najkorisnije u smislu otklanjanja uzroka koji potiču na korupciju, ali će kratkoročno pitanje uvođenja 
usluge upisa po ubrzanom postupku uz razumnu naknadu biti ponovno razmotreno tijekom provedbe projekta i u okviru 
preispitivanja cjelokupnog sustava naknada za zemljišnoknjižne i katastarske usluge. 

Što se tiče općeg zaostatka u rješavanju zemljišnoknjižnih i imovinskopravnih predmeta, očekuje se da bi sustavno 
rješavanje vlasničkih pitanja tijekom provedbe projekta moglo omogućiti učinkovitije rješavanje tih predmeta u 
budućnosti, čime bi se spriječilo pogoršanje postojećeg i gomilanje novih zaostataka. 

Prepreke razvoju učinkovitog tržišta nekretnina i hipoteka. Pravni problemi obuhvaćaju dugotrajan i složen postupak 
pribavljanja građevinskih dozvola i poteškoće u izvršenju prava hipotekarnih vjerovnika (tj. ovrhe) uslijed dugotrajnog 
postupka. Teškoće vezane uz postupak pribavljanja građevinske dozvole dobro su opisane u Izvješću o administrativnim 
preprekama stranim ulaganjima u Hrvatskoj, koje je sastavila Savjetodavna služba za strana ulaganja Svjetske banke 
(FIAS, siječanj 2000.). U FIAS-ovom se izvješću opisuju i sustavni problemi između katastarskih i zemljišnoknjižnih 
ureda, nepodudaranje podataka, zaostaci u rješavanju predmeta i kašnjenja. 

Što se tiče izvršenja hipotekarnog jamstva, teškoće su uglavnom vezane uz značajne zaostatke u rješavanju predmeta na 
sudovima, dugotrajne žalbene postupke i mogući manjak sudske brige za pravodobno izvršenje vjerovničkih prava. 
Rješavanje zaostataka je složeno pitanje koje se razmatra i u okviru drugih projekata, uključujući osuvremenjivanje 
sustava upravljanja sudskim predmetima i poticanje alternativnih mehanizama rješavanja sporova. Jednim nedavno 
donesenim zakonom mogla bi se umanjiti opasnost od dugotrajnog žalbenog postupka, jer se omogućuje nastavak ovrhe 
unatoč uloženoj žalbi. U konačnici, kašnjenja u ovršnom postupku su pod nadzorom suda, a prisutna je izrazita naklonost 
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prema dužnicima jer im se daje puno vremena za sređivanje njihovih poslova prije pokretanja ovršnog postupka, koji se u 
društvu i u sudstvu smatra radikalnim pravnim sredstvom (trenutno manje od jedan posto problematičnih predmeta 
završava ovrhom). Uklanjanje ili ograničavanje sudske slobode odlučivanja u izvršenju hipoteka nije realan cilj, jer to 
predstavlja uobičajenu značajku većine suvremenih pravnih sustava. Umjesto toga, bilo bi bolje kada bi se ovo pitanje 
riješilo kroz izobrazbu sudaca i drugih pravnih stručnjaka u pogledu društvenih troškova povećanja rizika za vjerovnike, 
što je i predloženo kao dio stručno-edukacijske i obrazovne komponente projekta. U svakom slučaju, glavna zapreka 
hipotekarnom kreditiranju je nesigurnost vlasničkih prava i dugotrajna kašnjenja u njihovom upisu, a riječ je o pitanju 
koje je u samom žarištu ovoga projekta. 

Spora denacionalizacija i privatizacija nekretnina. Još je nekoliko problema koji utječu na tržište nekretnina, ali oni ne 
proizlaze izravno iz nedostataka u zakonima ili iz zemljišnoknjižnog sustava, već iz drugih čimbenika poput složenog 
prelaska s državnog na privatno vlasništvo i nedavnih ratnih zbivanja. Ovdje se radi o rješavanju zahtjeva za povrat 
imovine i prognaničkih pitanja, zahtjevima pripadnika srpske nacionalnosti koji su iz Hrvatske pobjegli za vrijeme rata i 
sada se vraćaju te polaganju prava na određeni dio poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. Zbog ovih procesa, 
zemljište i nekretnine su obično isključeni iz prometa do rješavanja zahtjeva, a razvoj privatnih tržišta je ograničen. Proces 
povrata imovine započeo je 1992. i postojano napreduje. I dalje se ulažu napori u rješavanje zahtjeva za povrat imovine i 
teškoća prognanika i izbjeglica. Iako se ovi problemi ne mogu izravno pripisati manjkavostima zemljišnoknjižnog sustava 
te sami po sebi značajno ne pridonose nesigurnosti vlasničkih prava (naime, svi zahtjevi su do sada već poznati, a rok za 
podnošenje daljnjih zahtjeva je istekao), valja napomenuti da bi se pitanja vezana uz povrat imovine i prava prognanika 
mogla brže riješiti da su zemljišne knjige u boljem stanju. 

Nedavno doneseni Zakon o poljoprivrednom zemljištu mogao bi ubrzati rješavanje raspodjele zemljišta u državnom 
vlasništvu koje čini približno jednu trećinu poljoprivrednog zemljišta u zemlji, a određivanje granica i upis određenih 
poljoprivrednih zemljišta u državnom vlasništvu kao pretpostavka za daljnju privatizaciju u skladu sa Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu predstavlja jedan od prioritetnih rezultata projekta. Preostalo poljoprivredno zemljište u 
državnom vlasništvu bi se trebalo raspodijeliti prodajom, davanjem u najam i koncesijama u skladu s programima 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, koje jedinice lokalne samouprave donose uz suglasnost 
Ministarstva poljoprivrede, a čija bi priprema trebala započeti u bliskoj budućnosti. Određivanje granica tih zemljišta i 
rješavanje svih vlasničkih pitanja koja bi se mogla pojaviti bilo bi korisno za pripremu i praćenje provedbe tih programa. 

Još nekoliko problema proizlazi iz posebnosti vezanih uz povijest Hrvatske tijekom proteklih 60 godina: (i) nejasna 
situacija u pogledu objekata za odmor duž dalmatinske obale, zemljišta na istarskom poluotoku na sjeverozapadu 
Hrvatske, određenih područja u Krajini i Kninu u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom, gdje se ne postavlja samo 
pitanje izostanka upisa, već i nedopuštenosti; (ii) bespravno naseljavanje u i oko većih gradova; i (iii) uobičajena situacija 
u bivšim socijalističkim zemljama gdje su stanovi u privatnom vlasništvu smješteni u zgradama i na zemljištu koji su 
pravno gledano još uvijek upisani kao vlasništvo jedinica lokalne samouprave ili bivših državnih poduzeća. 

Vladina strategija poboljšanja. Vladina strategija je izložena u petogodišnjim planovima koje su izradili Ministarstvo 
pravosuđa i Državna geodetska uprava, a uključuje usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, otklanjanje 
zaostataka u zemljišnoknjižnom sustavu i poboljšanje pristupa zemljišnoknjižnim i katastarskim podacima. To će možda 
podrazumijevati ograničene, strateške promjene zakona i propisa te zahtijevati izobrazbu kako djelatnika u javnom 
sektoru, tako i privatnog sektora, obavljanje novih izmjera i utvrđivanje prava na područjima gdje su podaci izrazito 
zastarjeli, promjene tehnologije, više novčanih sredstava i bolji pristup informacijama. 
 
Sabor je u lipnju 2001. odobrio petogodišnji plan Državne geodetske uprave. Plan je prvobitno predstavljen pred 300 
glavnih korisnika prilikom seminara održanog u prosincu 2000. Nakon seminara, upućen je na adrese 70 državnih 
agencija i nevladinih udruga, od kojih su se njih 22 o njemu i očitovale. Plan obuhvaća 4 potprograma i prioriteta, 25 
potprojekata usredotočenih na najživlja i najvrijednija tržišta nekretnina, regionalna središta, otoke i obalna područja. 
Ostali prioriteti se odnose na područja razminiranja, poljoprivredna područja na sjeveroistoku Hrvatske, zahtjeve vezane 
uz pristupanje EU i obnovu osnovnih katastarskih podataka uz korištenje ortofoto karata i digitalnih modela reljefa. 
Provedba plana je u tijeku. 
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Petogodišnji plan Ministarstva pravosuđa pokrenut je u obliku nacrta u ožujku 2001. godine, a trenutno prolazi kroz 
daljnju razradu. Usredotočen je na elektroničku obradu podataka (EOP), obuku i dovršenje regulative, a predviđa i veću 
ulogu katastarskih podataka u određivanju zakonskih prava nego što je to bilo u prošlosti. Vlada je usvojila izmjene 
unutarnjeg ustroja Ministarstva pravosuđa, kojima je predviđena uspostava Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo, čije je 
osnivanje dogovoreno u kolovozu 2001., a kadrovsko popunjavanje je u tijeku (preduvjet za pregovore o predloženom 

zajmuje imenovanje tri člana Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo). Nizozemska je prema Ministarstvu pravosuđa preuzela 
obvezu pružanja potpore za obuku djelatnika Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo. 
 
Hrvatska Vlada je bila vrlo aktivna i u suradnji s donatorima u ovom sektoru. Sukladno sporazumu s nizozemskom 
Vladom, u ožujku 2002. dovršen je pilot-projekt u općini Babina Greda u Slavoniji, a financiran je u okviru Programa 
socijalne tranzicije za Srednju i Istočnu Europu (MATRA), koji provodi nizozemsko Ministarstvo vanjskih poslova. 
Projekt se temelji na sustavnom određivanju vlasničkih prava u okviru katastra i gruntovnice, a stečena iskustva će se 
izravno primijeniti na predloženi projekt. U tijeku je još jedan pilot-projekt u istarskom gradiću Labinu, koji financira 
BMZ iz Njemačke, a provodi GTZ. Bit će dovršen 2003. godine te će također poslužiti kao izvor iskustava za predloženi 
projekt. 
 
3.  Sektorska pitanja koja valja riješiti u okviru projekta i strateške odluke: 

Dvojni sustav katastra i zemljišnih knjiga. Prisutnost dvaju zakona koji se bave katastrom (1999.) odnosno upisom 
nekretnina u zemljišne knjige (1996.), pri čemu oba potvrđuju i oslanjaju se na sustav od dvije agencije (kao što je slučaju 
u Austriji, Njemačkoj i mnogim drugim zemljama), isključio je svaku mogućnost uvođenja jedinstvenog tijela 
odgovornog za zemljišne knjige i katastar u okviru projekta. Budući da je očigledno da ovakav dvojni sustav može 
djelotvorno funkcionirati, Banka je u svojim projektima u obližnjim zemljama poput Slovenije, Rumunjske i Bugarske 
prihvatila i nadogradila se na ovo temeljno nacionalno opredjeljenje, što će učiniti i u Hrvatskoj. 
 
Komercijalizacija podataka o nekretninama. Vlada se suglasila da će tijekom provedbe projekta “komercijalizacija 
podataka o nekretninama” biti proučena i ostvarena u četvrtoj i petoj godini projekta, što bi uključivalo prodaju podataka o 
nekretninama uz korištenje vanjskih izvršitelja i omogućavanje tim tvrtkama da na podacima o nekretninama sadržanim u 
zemljišnoknjižnom i katastarskom sustavu ostvare dodanu vrijednost. Potkomponenta pod nazivom “Komercijalizacija i 
prodaja usluga” bi uključivala razmatranje pristupa “one stop shop”, (tj. jedinstvenog uslužno-prodajnog mjesta) u 
hrvatskom kontekstu. U sklopu komponente B, projekt sadrži i potkomponentu pod nazivom “Višenamjenski prostorni 
informacijski sustav” (MSIS), koja je također osmišljena radi stvaranja pretpostavki za komercijalizaciju i prodaju 
katastarskih i drugih prostornih podataka. 
 

Nastavak korištenja vanjskih izvršitelja. Državna geodetska uprava već koristi vanjske izvršitelje za prikupljanje podataka 
za potrebe katastra, uključujući katastarske izmjere i izradu karata, uspostavu i održavanje informatičkih sustavu, razvoj, 
primjenu i održavanje računalnih programa, razvoj geodetske mreže i obuku osoblja, dok je zemljišnoknjižni sustav pri 
sudovima angažirao vanjske izvršitelje za izgradnju informatičkog sustava u određenim sudovima, a Ministarstvo 
pravosuđa je poslove preoblikovanja i prikupljanja podataka nedavno odlučilo povjeriti privatnom sektoru.  
 

Imovinska prava. Prilikom ocjene projekta utvrđeno je da predloženi projekt neće štetno utjecati ni na jedno temeljno 
imovinskopravno pitanje. Naprotiv, neka će imovinskopravna pitanja tijekom provedbe projekta biti pod budnom paskom 
Savjetodavnog vijeća Koordinacijskog odbora. Tu se primjerice radi o (i) raspolaganju zemljištem koje je u državno 
vlasništvo prešlo slijedom pretvorbe društvenog zemljišta početkom devedesetih, što u prvom redu obuhvaća šumsko i 
poljoprivredno zemljište; (ii) možebitnim preostalim imovinskopravnim nejasnoćama proizašlim iz Drugog svjetskog rata 
i ratnih zbivanja u Hrvatskoj sredinom devedesetih; (iii) nejasnom statusu objekata za odmor duž dalmatinske obale; (iv) 
posljedicama koje bi po projekt mogla imati situacija s povratnicima i vlasničkim pravima u određenim područjima 
Krajine i u Kninu u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom (vidi točku 6.1); (iv) bespravnom naseljavanju u i oko većih 
gradova; i (v) napretku u pogledu situacije sa stambenim zgradama kod kojih su dijelovi u zajedničkom vlasništvu još 
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uvijek upisani kao vlasništvo jedinica lokalne samouprave i poduzeća (vidi studiju o “Pravnom okviru za stanove 
(upravljanje zgradama)”, pravno istraživanje, siječanj 2002., u projektnoj arhivi). 
 

Upis stanova. U većini zemljišnoknjižnih odjela, upis stanova se obavlja u okviru posebnog sustava, tzv. Knjige položenih 
ugovora. Ovaj posebni sustav za upis prava na stanovima ne sadrži mehanizam za upis prava i obveza vlasnika stanova u 
pogledu dijelova zgrade u zajedničkom vlasništvu, što u pomanjkanju općeg zakona o zajedničkom (etažnom) vlasništvu 
dovodi do zbunjujućih situacija i neprimjerenog održavanja zajedničkih dijelova, te postaje mogući izvor sukoba i 
nesigurnosti imovinskih prava. Štoviše, postoje određeni dokazi da zajmodavatelji imaju manje povjerenja u Knjigu 
položenih ugovora nego u zemljišne knjige, što bi moglo spriječiti razvoj hipotekarnog kreditiranja. Upis stanova u 
zemljišne knjige predstavlja složen i skup postupak koji vlasnici stanova nevoljko poduzimaju na vlastiti poticaj i koji za 
sobom povlači izmjere zemljišta i zgrada, kao i sklapanje ugovora o zajedničkom vlasništvu uz suglasnost svih vlasnika. 
Projektni partneri iz Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave su se obvezali na zajednički rad na rješavanju 
problema vezanih uz upis stanova kroz kombinaciju koraka, kao što su, kratkoročno gledano, ograničavanje uvjeta za upis 
prava na stanovima na jednostavne ugovore o zajedničkom vlasništvu sklopljene i bez suglasnosti svih vlasnika; ukidanja 
nepotrebnih tehničkih izmjera i osmišljanje primjerenijeg sustava katastarskih identifikatora za zemljište i stambene 
zgrade; i ubrzavanje preoblikovanja podataka iz Knjige položenih ugovora u zemljišne knjige. Istovjetni su koraci 
poduzeti i u drugim zemljama suočenim sa sličnim teškoćama, poglavito u Sloveniji. Rješavanje ovog problema smatra se 
jednim od projektnih prioriteta, a obuhvaća mjere koje će poduprijeti zajednička radna skupina Ministarstva pravosuđa, 
Državne geodetske uprave i Općinskog suda i Gradskog zavoda za katastar u Zagrebu, gdje je prisutan najveći broj 
problema vezanih uz upis stanova. 
 

Rad s ostalim donatorima. 2001. je godine bilo najmanje šest donatora (SIDA, GTZ, USAID, IBRD, Austrija i Norveška) 
koji su pružali potporu zemljišnoknjižnim djelatnostima u Hrvatskoj i radili ili s Državnom geodetskom upravom ili s 
Ministarstvom pravosuđa. U Vladi RH su istaknuli da strategija predloženog projekta podrazumijeva rad u koordinaciji s 
ostalim donatorima radi ostvarivanja projektnih ciljeva. Prilikom Drugog koordinacijskog skupa donatora održanog u 
ožujku 2002., posebna radna skupina se s ostalim donatorima suglasila oko načela kojima će se rukovoditi vanjska 
podrška za projekt obnove katastra i uknjižbe nekretnina. Ovo je okupljanje zamišljeno kao nastavak prethodnog skupa 
koji je održan u ožujku 2001. i kojemu je nazočilo preko 40 predstavnika devetero donatora i dviju projektnih agencija. 
Slijedom skupa je dogovoreno da će se koordinacije donatora održavati dvaput godišnje te da će se, kad god je to moguće, 
poklopiti s posjetom nadzorne misije predloženog projekta. Isto tako, donatori će međusobno razmjenjivati podatke, a 
projektne institucije će nastaviti usklađivati rad donatora. U okviru projekta, bit će potpisan sporazum o zakladi između 
Banke i Europske komisije, a u vezi s korištenjem sredstava EU iz programa CARDS za sufinanciranje projekta (vidi C4, 
provedbeni i institucionalni aranžmani), Nizozemska će istodobno financirati obuku djelatnika Odsjeka za 
zemljišnoknjižno pravo, Švedska će financirati izobrazbu djelatnika Jedinice za provedbu projekta prije početka njegove 
provedbe, a Norveška će do 2004. financirati izradu digitalnih karata vezanu za projekt. 
 
Vrsta kreditnog instrumenta koji će se koristiti. Klijent je odbacio zajam za učenje i inovacije (LIL) i zajam s 
prilagodljivim programom (APL) te se opredijelio za zajam za posebno ulaganje (SIL). Ministarstvo pravosuđa i Državna 
geodetska uprava su odbacili zajam za učenje i inovacije jer su pilot projekti u tijeku još od 1997., a plan provedbe 
projekta je već spreman. Pristup predviđen APL-om nije prikladan za Hrvatsku, jer bi ta zemlja mogla ubrzo sazrijeti, pa 
će angažman EU-a vjerojatno postajati sve bitniji. 
 
C.  Sažeti opis projekta 
1.  Komponente projekta (podrobniji opis je sadržan u prilogu 2. a specifikacija troškova u prilogu 3.): 

Projekt bi obuhvaćao sljedeće četiri komponente: Komponenta A – Razvoj zemljišnoknjižnog sustava; Komponenta B – 
Razvoj katastarskog sustava; Komponenta C – Suradnja među institucijama i informacijska tehnologija; Komponenta D – 
Upravljanje projektom, obuka i praćenje provedbe. Projekt bi se proveo u petogodišnjem roku. U nastavku slijedi opis 
predloženih komponenti: 
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Komponenta A – Razvoj zemljišnoknjižnog sustava. Ova bi se komponenta usredotočila na poboljšanje zemljišnoknjižnog 
sustava koji se primjenjuje pri općinskim sudovima u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama iz 1996. Time bi se 
povećala sigurnost imovinskih prava na nekretninama i transakcija koje se obavljaju u okviru tog sustava. U sklopu ove 
komponente, pružila bi se potpora ustrojavanju i izobrazbi djelatnika Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo, koji je pri 
Ministarstvu pravosuđa osnovan sa zadaćom nadziranja zemljišnoknjižne djelatnosti, a kako bi se potonja obavljala u 
skladu s poslovnim/korporativnim planovima, što uključuje i praćenje i ocjenu postupka uknjižbe nekretnina. Komponenta 
bi se bavila i postojećim zaostacima u upisu nekretnina, a usredotočila bi se na poboljšanje i racionalizaciju obrade 
transakcija na temelju potražnje, kako u pogledu sustavnog i sporadičnog prvog upisa, tako i s obzirom na upis stanova. 
Isto tako, bavila bi se kompjutorizacijom upisa u zemljišnoknjižnim uredima u četiri najveća grada i u još 20-ak ureda. K 
tome, od druge do pete godine projekta provodili bi se pilot-programi pružanja pravnih savjeta o pitanjima vezanim uz 
upis nekretnina za vlasnike iz nižih dohodovnih skupina. 
 
Komponenta B – Razvoj katastarskog sustava. Ova bi se komponenta usredotočila na poboljšanje i racionalizaciju novog 
cjelovitog katastarskog sustava (sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina iz 1999.) te bi zajamčila stalno 
ažuriranje sustava u područnim uredima i ispostavama Državne geodetske uprave odnosno u Gradskom zavodu za katastar 
i geodetske poslove u Gradu Zagrebu. Komponenta bi se usredotočila na razvoj prihvatljivih tehničkih normi i propisa, 
izgradnju katastra prema načelima poslovnog/korporativnog planiranja, obuku osoblja i privatnog sektora, usavršavanje 
opreme i prostorija, provedbu mehanizama za kontrolu kvalitete te razvoj i provedbu informacijskog sustava i 
višenamjenskog prostornog informacijskog sustava. U sklopu komponente C, gdje god je to moguće poduzet će se koraci 
u cilju ažuriranja katastra na približno 5 posto teritorija zemlje. 
 
Komponenta C – Suradnja među institucijama i informacijska tehnologija. U okviru ove komponente bi se razradile i 
provodile zajedničke mjere katastarskog i zemljišnoknjižnog sustava, što se posebice odnosi na program usklađivanja 
podataka u područnim uredima za katastar i zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova. To bi se ostvarilo suradnjom 
dviju institucija u primjeni zajedničkih sustavnih zemljišnoknjižnih i katastarskih postupaka te provjeri i preoblikovanju 
podataka. Osmislila bi se i provela zajednička informacijska i komunikacijska tehnologija i informacijski upravljački 
sustavi u obje institucije i njihovim uredima. 
 
Komponenta D – Upravljanje projektom, obuka i praćenje provedbe . U ovoj komponenti je predviđena potpora za: (i) 
upravljanje projektom od strane Jedinice za provedbu projekta i institucionalnih timova u Ministarstvu pravosuđa i 
Državnoj geodetskoj upravi; (ii) poboljšanje zakonskog okvira za pitanja vezana uz nekretnine; (iii) osmišljanje i 
provedbu zajedničke strategije za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i upravljanje informacijama (IT/IM) za 
Državnu geodetsku upravu, Ministarstvo pravosuđa i s njima povezane urede; (iv) obuku djelatnika Državne geodetske 
uprave, Ministarstva pravosuđa, Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo i zemljišnoknjižnih odjela te Gradskog zavoda za 
katastar u Zagrebu; (v) kampanju upoznavanja javnosti i strategije gradnje konsenzusa; (vi) potkomponentu 
komercijalizacije i prodaje usluga, uključujući razvoj i provjeru pristupa jedinstvenog uslužno-prodajnog mjesta za 
zemljišnoknjižna i katastarska pitanja; (vii) pilot-aktivnosti u cilju pojednostavljenja postojećih postupaka upisa stanova; i 
(viii) praćenje provedbe, ocjenjivanje i izvješćivanje o projektu, uključujući njegove društvene vidove, te provođenje 
anketa među korisnicima ureda za katastar i zemljišnoknjižnih odjela. 
 
Ograničenje sporova. Projekt će se između ostaloga usredotočiti na širenje mogućnosti za rješavanje zemljišnoknjižnih 
sporova do kojih dođe tijekom postupka sustavnog upisa nekretnina na ciljnim područjima, što će se ostvariti korištenjem 
usluga stručnjaka za katastar i pravnih stručnjaka u neslužbenom postupku, uključujući rad na terenu i prenošenje ovlasti 
za vođenje rasprava vezanih uz obnovu knjiga (tj. rasprava za ispravak) na pravne stručnjake koje imenuje sud, a kao što 
je predviđeno i Zakonom o zemljišnim knjigama. Zakonska mogućnost korištenja od suda imenovanih pravnika za 
vođenje rasprava o zemljišnoknjižnim predmetima do sada se rijetko, ako i uopće, koristila. No, u Ministarstvu pravosuđa 
su priznali njenu možebitnu korisnost u okviru projekta te su se obvezali da će proširiti njenu primjenu. Isto tako, u 
Ministarstvu pravosuđa su se obvezali da će proširiti primjenu rijetko korištene zakonske odredbe kojom se dopuštaju 
pojedinačne rasprave za ispravak i koja bi mogla biti korisna u rješavanju zemljišnoknjižnih predmeta u izvanparničnom 
postupku. A, kao što smo već napomenuli, predložen je i pilot-program pružanja pravnih savjetodavnih usluga osobama iz 
nižih dohodovnih skupina na ciljnim područjima, koji je potrebno pokrenuti čim je prije moguće kako bi se otklonila 
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pomutnja, poboljšala kvaliteta zahtjeva za upis, ubrzale rasprave vezane uz obnovu knjiga i, u odgovarajućim slučajevima, 
pružili savjeti o rješavanju sporova u izvanparničnom postupku. Ovakvi pristupi neslužbenom rješavanju sporova smatraju 
se vrlo prikladnima za projekt utvrđivanja vlasničkih prava. Drugi oblici “neslužbenog” rješavanja sporova, koji mogu biti 
više ili manje korisni za zemljišnoknjižni postupak, razmatraju se u okviru drugih projekata koji se bave sudskom 
upravom i trgovačkim pravom. 
 

 
Komponenta 

 
Sektor 

 

Okvirni 
troškovi 
(mil. USD) 

 
% 

ukupnog 

Sredstva
Banke 

(mil. USD) 

% 
sredstva 

Banke 
 

Komponenta A: Razvoj 
zemljišnoknjižnog sustava 

 9,20 24,7 7,10 27,6 

Komponenta B: Razvoj katastarskog 
sustava 

 8,64 23,2 4,40 17,1 

Komponenta C: Suradnja među 
agencijama i informacijska tehnologija 

 12,60 33,9 10,20 39,7 

Komponenta D: Upravljanje 
projektom, razvoj zakonskog i 
zemljišnoknjižne politike 

 6,50 17,5 3,74 14,6 

Ukupni troškovi projekta  36,94 99,3 25,44 99,0 
Naknada na početku korištenja zajma   0,26 0,7 0,26 1,0 

      
Ukupna potrebna sredstva 

 
 37,20 100,0 25,70 100,0 

 
Državna geodetska uprava se obvezala prikupiti doprinose od jedinica lokalne samouprave nakon što projekt bude 
pokrenut te pošto bude provjeren okvir za njihovo sudjelovanje u osuvremenjivanju područnih ureda za katastar. Ovaj 
možebitni dodatni izvor sredstava će se iskoristiti umjesto sredstava zajma u financiranju određenih aktivnosti ili radi 
povećanja postojećih sredstava predviđenih u okviru projekta. Ovakvo povećanje raspoloživih sredstava će omogućiti 
ubrzavanje provedbe svih nacionalnih programa koje podupire ovaj projekt. 
 
2.  Ključne reforme politike i institucionalne reforme koje podržava projekt: 

Projektom će se podržati ustrojavanje i obuka sedmeročlanog Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo, koji je pri Ministarstvu 
pravosuđa osnovan radi nadziranja zemljišnoknjižne djelatnosti sudova. Odsjek će, zajedno s Jedinicom za provedbu 
projekta, biti odgovoran za provedbu komponente A te razmatranje i odobravanje djelatnosti u sklopu komponente C i D. 
Odsjek će također pomoći u usklađivanju djelatnosti zemljišnoknjižnog i katastarskog sustava i poduzimati mjere kojima 
će se osigurati usklađenost podataka iz tih sustava i njihova ažuriranost slijedom provedbe projekta. Zajedno s Jedinicom 
za provedbu projekta, Odsjek za zemljišnoknjižno pravo će obavljati praćenje i ocjenu, uključujući poslove praćenja 
predviđene važećim zakonima i propisima i izradu prijedloga za zakonodavne i regulatorne promjene u 
zemljišnoknjižnom sustavu. U okviru projekta, naručit će se izrada studije i plana djelovanja radi poboljšanja veza između 
pojedinih institucija (Ministarstva pravosuđa, sudova i Državne geodetske uprave) te će se osmisliti koncepcija 
jedinstvenog uslužno-prodajnog mjesta (“one-stop-shop”) i komercijalizacije zemljišnoknjižnih podataka između dvaju 
sustava, kako bi se korisnicima pružila bolja usluga. 
 
3.  Koristi i ciljna populacija: 

Jamčenjem sigurnosti imovinskih prava na nekretninama i uspostavom jednostavnog i sigurnog mehanizma za promet 
nekretnina, projekt će Hrvatskoj pomoći u razvoju tržišta nekretnina. Kao prvo, sigurnost vlasničkih prava bi trebala 
pripomoći jačanju ulaganja u zemljište i korištenja zemljišta u svrhu poljoprivrednog, stambenog i poslovnog razvoja i 
izgradnje. Kao drugo, očekuje se da će ta sigurnost potaknuti gospodarski rast promicanjem šire primjene nekretnina radi 
pristupa jeftinijim zajmovima na temelju hipoteka. 



 17 

 
Projektom bi se također osigurali pouzdani podaci potrebni za provođenje zemljišne politike i propisa o korištenju 
zemljišta, zaštitu okoliša i održiv razvoj. Njime bi se neizravno olakšalo uvođenje sustava poreza na zemljište i 
nepokretnu imovinu te bi se uveli jeftiniji postupci za rješavanje sporova oko nekretnina. To će se postići stvaranjem 
sinergije s Projektom reforme pravosuđa, koji je u tijeku. 
 
Ciljna populacija bi obuhvaćala vlasnike nekretnina, poljoprivrednike, zajmodavatelje, ulagače, vlasnike, posjednike i 
korisnike, najmoprimce, financijske ustanove, poduzeća, gospodarske djelatnosti i državna tijela koja u vlasništvu imaju 
zemljište. Dodatne koristi bi se ostvarile i za pojedince, tvrtke i državna tijela s drugim interesima, kao što su sigurnija 
prava pristupa, služnosti te iskorištavanja vodnih i rudnih dobara. 
 
4.  Institucionalni i provedbeni aranžmani: 

U institucionalnom smislu, projekt će biti ustrojen na tri razine: (i) Koordinacijski odbor projekta će usmjeravati i davati 
naputke za provedbu projekta; (ii) Jedinica za provedbu projekta će usklađivati i provoditi većinu projektnih djelatnosti, 
pri čemu će biti odgovorna i za njihovo osiguravanje i nadzor, a (iii) agencijski timovi pri Ministarstvu pravosuđa i 
Državnoj geodetskoj upravi će biti odgovorni za osiguravanje kvalitete u sklopu projekta, izradu projektnih zadataka za 
djelatnosti koje će se obavljati u okviru projekta i nadziranje rada Jedinice za provedbu projekta. U nastavku slijedi opis 
odgovornosti na svakoj od ovih triju provedbenih razina. 

Koordinacijski odbor projekta. Koordinacijski odbor za pripremu projekta osnovan je koncem srpnja 2001. Koordinacijski 
odbor je Državnoj geodetskoj upravi i Ministarstvu pravosuđa davao smjernice za pripremu projekta, a njegove su 
dužnosti obuhvaćale donošenje važnih odluka na prijedlog Jedinice za provedbu projekta i agencijskih timova pri 
Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi, razmatranje izvješća na sredini trajanja projekta i konačnih izvješća 
vezanih uz opseg projekta, prioritetna područja i predviđene proračune, usklađivanje angažmana donatora i provođenje 
projekta kroz postupak u Vladi i Saboru. Ovaj koordinacijski odbor će tvoriti osnovu za Koordinacijski odbor za provedbu 
projekta. Koordinacijski odbor će kao “programski koordinacijski odbor” djelovati ne samo za program koji će se 
ostvarivati uz potporu Svjetske banke i EU-ovog programa CARDS, već i za druge projekte na području upravljanja 
zemljištem, koje će možda financirati ostali donatori. Koordinacijski odbor projekta je trenutno sastavljen od predstavnika 
Ministarstva pravosuđa, Ministarstva za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, Državne geodetske uprave, Vrhovnog suda i 
Ureda za zakonodavstvo Vlade RH. Za potrebe provedbe projekta, u Koordinacijski odbor projekta će ući i predstavnici 
Ministarstva financija, zemljišnoknjižnih ureda i voditelj Jedinice za provedbu projekta kao tajnik. Ovaj novi 
Koordinacijski odbor projekta valjalo bi uspostaviti do početka pregovora. Novim Odborom bi trebali supredsjedati 
predstavnik Ministarstva pravosuđa i predstavnik Državne geodetske uprave, kako bi se osigurala ravnoteža u podjeli 
poslova između te dvije institucije te kontinuitet rada Koordinacijskog odbora projekta. Između njegovih sjednica, dva 
supredsjedatelja bi u ime Koordinacijskog odbora nastupala na temelju zajedničkih odluka, o čemu bi Odbor bio izviješten 
prilikom prvog sljedećeg sastanka. 

U pitanjima vezanim uz projekt, Koordinacijskom će odboru projekta podršku pružati Savjetodavno vijeće, koje će, 
ovisno o temama o kojima valja raspravljati, biti sastavljeno od predstavnika Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, 
Ministarstva za europske integracije, Saveza gradova i općina, nevladinih udruga koje se bave nekretninama, udruga 
vlasnika nekretnina, stručnjaka iz donatorskih agencija, akademskih stručnjaka za geodeziju, kao i stručnjaka s pravnih 
fakulteta i, prema potrebi, drugih članova. Ovo će se Vijeće baviti zadaćama koje mu povjeri Koordinacijski odbor te 
pitanjima na koja bi, prema mišljenju Vijeća, trebalo svratiti pozornost Koordinacijskog odbora. Sastajat će se na zahtjev 
Koordinacijskog odbora projekta. Sastav i djelokrug Koordinacijskog odbora projekta specificirani su u Sporazumu o 
provedbi što su ga potpisali Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave te Ministarstvo zaštite okoliša i 
prostornog uređenja prije pregovora. 

Jedinica za provedbu projekta. U okviru projekta djelovat će jedna Jedinica za provedbu projekta, u kojoj će raditi 
ugovorno angažirani savjetnici i koji će biti izravno podređen Koordinacijskom odboru projekta, zbog toga što u projektu 
sudjeluju dva ravnopravna partnera i usklađivanje njihovog rada je neophodno za uspjeh projekta. Jedinica za provedbu 
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projekta će biti odgovorna za provedbu projekta te će služiti kao tajništvo Koordinacijskog odbora projekta i brinuti se za 
usklađivanje djelatnosti vezanih uz unapređivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog sustava, koje će provoditi Ministarstvo 
pravosuđa odnosno Državna geodetska uprava. Ured će biti smješten u primjerenim unajmljenim prostorijama koje će 
dogovorno odrediti Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa. Ovakav je model uspješno primijenjen u sličnim 
projektima u susjednim zemljama. 

Jedinica za provedbu projekta će se sastojati od voditelja projekta, stručnjaka za uknjižbu nekretnina, stručnjaka za 
katastar, dva stručnjaka za nabavu, financijskog referenta, stručnjaka za računovodstvo i isplatu sredstava, stručnjaka za 
praćenje i ocjenu, stručnjaka za stručnu obuku i izobrazbu, pravnika koji će pratiti potrebe za promjenama zakona i 
propisa, stručnjaka za informacijsku tehnologiju, prevoditelja i poslovne tajnice. U prvoj godini projekta, sustav 
financijskog upravljanja vodit će se u Ministarstvu financija, uz aranžmane slične onima usvojenim u sklopu Projekta 
sudske uprave i upravljanja stečajevima. Bit će angažiran službenik za unos financijskih podataka o projektu u sustav 
financijskog upravljanja pri Ministarstvu financija, koji će raditi pod nadzorom stručnjaka za računovodstvo i isplatu 
sredstava iz Jedinice za provedbu projekta. Voditelj projekta će svaka dva tjedna podnositi izvješća za to imenovanoj 
osobi u Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi. Osnivanje Jedinice za provedbu projekta bit će 
potpomognuto sredstvima zajma kako bi se zajamčila odgovarajuća visina plaća za ovu važnu funkciju upravljanja 
projektom i koordinacije između Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa. Prije pregovora su imenovana tri 
ključna člana Jedinice za provedbu projekta, naime, stručnjak za katastar, stručnjak za uknjižbu nekretnina, te financijski 
referent, a njegovo osnivanje, s čim je Banka bila sporazumna, službeno je odobreno odlukama Ministra zaštite okoliša i 
prostornog uređenja i Ministrice pravosuđa, uprave i lokalne samouprave te je potpisan Sporazum o provedbi. 

Jedinica za provedbu projekta će voditi financijsku evidenciju projekta u skladu s međunarodnim računovodstvenim 
standardima koji se odnose na sve poslove i troškove vezane uz projektne djelatnosti te će na temelju te evidencije 
pripremati godišnja izvješća o primicima i izdacima. Banka će upućivati misije radi ocjene financijskog upravljanja, 
mehanizama unutarnjeg nadzora i računovodstvenog sustava projektnih agencija kako bi se zajamčila njihova sposobnost 
upravljanja projektom Banke. Financijska evidencija projekta i posebni račun bit će revidirani u skladu s Međunarodnim 
revizijskim standardima i smjernicama Svjetske banke. 

Jedinica za provedbu projekta će biti odgovorna za praćenje i ocjenu projekta na temelju dogovorenih ciljeva vezanih uz 
uspješnost i pokazatelja za praćenje. Napredovanje projekta će se pratiti putem nadzornih misija Banke i polugodišnjih 
izvješća Jedinice za provedbu projekta. Tijekom provedbe projekta, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava 
će, uz podršku Ureda za provedbu projekta, jačati potencijale za praćenje i ocjenu zemljišnoknjižne i katastarske 
djelatnosti u cjelini. Nakon treće godine projekta, ti će poslovi biti prebačeni na timove pri Ministarstvu pravosuđa i 
Državnoj geodetskoj upravi, iako će se i dalje obavljati uz podršku Jedinice za provedbu projekta. 

Kao uvjet za stupanje zajma na snagu, Banci će se predočiti odluka kojom se definira status, funkcije, te način procesa 
odlučivanja i podnošenja izvješća za Koordinacijski odbor projekta i Jedinicu za provedbu projekta.  

Institucionalni timovi. U Ministarstvu pravosuđa (Odsjeku za zemljišnoknjižno pravo) i Državnoj geodetskoj upravi, bit 
će imenovani djelatnici zaduženi za usmjeravanje, praćenje i nadziranje rada Jedinice za provedbu projekta u provedbi 
komponente A (razvoj zemljišnoknjižnog sustava) odnosno komponente B (razvoj katastarskog sustava), te za podršku 
Uredu za provedbu projekta u provedbi komponente C (suradnja među agencijama i informacijska tehnologija) i 
komponente D (upravljanje projektom i razvoj zakonskog okvira i zemljišnoknjižne politike). Pri Ministarstvu pravosuđa 
osnovan je Odsjek za zemljišnoknjižno pravo sa zadaćom obavljanja nadzora nad upisom nekretnina na 112 općinskih 
sudova u Hrvatskoj. Kao dio projekta, taj će Odsjek upravljati programom obnove i osuvremenjivanja pri 
zemljišnoknjižnim uredima općinskih sudova, usklađivati rad s Državnom geodetskom upravom, pružati podršku 
voditeljima zemljišnih knjiga na općinskim sudovima, obavljati planiranje i određivati prioritete za sudove, brinuti se da 
sudovi raspolažu sredstvima za obavljanje projektnih zadataka, pratiti ostvarenje, provedbu i izradu godišnjih planova 
rada i proračuna projekta te razmatrati zakone i propise na trajnoj osnovi. Odsjek će preuzeti odgovornost za upravljanje 
provedbom projekta na strani Ministarstva pravosuđa, a na strani Državne geodetske uprave, za djelatnosti predložene u 
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sklopu projekta bit će odgovoran Sektor za katastarski sustav, koji će nadzirati preustroj katastra u 116 područnih ureda i 
ispostava. 

Dok će Jedinica za provedbu projekta snositi odgovornost za svekoliku provedbu, institucionalni timovi u okviru 
Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave će biti odgovorni za pripremu, razmatranje i odobravanje tehničkih 
specifikacija i projektnih zadataka te će pratiti kvalitetu rada vezanog uz djelatnosti koje se financiraju u sklopu 
komponente A odnosno B. Za vrijeme prve dvije godine projekta dva institucionalna tima će izgraditi dovoljne kapacitete 
da pomognu provedbu objedinjenog sustava katastra i zemljišnih knjiga.  Prije pregovora su osnovani i kadrovski 
popunjeni institucionalni timovi u Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi. 

Sufinanciranje projektnih djelatnosti u okviru EU. Osuvremenjivanje katastra i uknjižbe nekretnina je uključeno u potporu 
koju je Komisija EU predvidjela kako bi se u Hrvatskoj stvorilo okružje povoljno za ulaganja. U okviru svog 
Višegodišnjeg okvirnog programa za Hrvatsku za razdoblje od 2002. do 2004., EU je predvidjela značajna sredstva u 
iznosu od približno 9 milijuna eura za uspostavu višenamjenskog prostornog informacijskog sustava (5,5 milijuna eura) i 
pružanje tehničke pomoći i obuku u sklopu predloženog projekta (3,5 milijuna eura). Zbog svog internog proračunskog 
postupka, EU je ovaj okvirni iznos podijelila između svojih CARDS-programa za 2002., 2003. i 2004. U projekt su tako 
uključena samo sredstva predviđena u okviru EU-ovog programa CARDS za 2002. (3,0 milijuna eura za višenamjenski 
prostorni informacijski sustav, 1,7 milijuna eura za tehničku pomoć i obuku i 0,3 milijuna eura za kampanju upoznavanja 
javnosti). Budući da su preostala sredstva vezana za ostvarivanje dogovorenih ciljeva, Jedinica za provedbu projekta će za 
njih morati podnositi posebne zahtjeve u godini 2003. i 2004. 

Početnih 5,0 milijuna eura, koliko je EU predvidjela u okviru svog programa CARDS, podlijegat će sporazumu o zakladi 
koji će potpisati Svjetska banka i Komisija EU, a njihova će se isplata obavljati u skladu s pravilima Svjetske banke 
vezanim uz nabavu i financijske aranžmane. Ako sredstva zaklade za CARDS 2002, za koja se planira da će biti na 
raspolaganju u prvom tromjesečju 2003, ne postanu efektivna i ne budu na raspolaganju projektnim institucijama do 30. 
lipnja 2003, Vlada Republike Hrvatske će morati osigurati alternativna sredstva za financiranja za uspješnu provedbu 
projekta. Slični će uvjeti biti potrebni i za kasnije CARDS-programe za 2003. i 2004. U Sporazumu o zakladi bit će 
pobliže određeni neophodni zahtjevi u pogledu izvješćivanja i nadzora. EU i Svjetska banka će upućivati zajedničke 
nadzorne misije kad god je to moguće, a najmanje dvaput godišnje. 

Financijsko upravljanje 

U ožujku 2002. godine razmotreni su aranžmani financijskog upravljanja za potrebe projekta, kako bi se utvrdilo jesu li 
mehanizmi financijskog upravljanja u okviru Ureda za provedbu projekta prihvatljivi za Banku. Zaključeno je da Jedinica 
za provedbu projekta zadovoljava minimalne zahtjeve Banke u pogledu financijskog upravljanja. 
            

Financijsko izvješćivanje. Jedinica za provedbu projekta će se pobrinuti za pripremu i dostavu konsolidiranih periodičnih 
izvješća o napredovanju mjerodavnim državnim institucijama, uključujući Svjetsku bankuci i EU, a koja će sadržavati 
podatke o (i) izvorima i namjeni sredstava prema komponentama i djelatnostima; (ii) napredovanju projekta; i (iii) 
djelatnostima nabave. U tom smislu, Jedinica za provedbu projekta će sastavljati tromjesečna izvješća o financijskom 
nadzoru, koja će se podnositi Banci u roku od 45 dana od završetka svakog tromjesečja. Prvo izvješće o financijskom 
nadzoru će biti podneseno za prvo tromjesečje nakon stupanja na snagu ugovora o zajmu. 
 
Revizijski aranžmani. Jedinica za provedbu projekta je dužna pobrinuti se da financijske izvještaje o projektu, posebne 
račune i izvješća o izdacima revidira neovisni revizor prihvatljiv za Banku, u skladu s Međunarodnim revizijskim 
standardima (IAS). Jedinica za provedbu projekta će snositi odgovornost za raspolaganje projektnim sredstvima i vođenje 
posebnog računa. Revizija će obuhvatiti sva sredstva vezana uz projekt, uključujući sredstva projektnih partnera, i to za 
sve komponente projekta. Godišnja revizija će se obavljati u skladu sa Smjernicama za financijsko izvješćivanje i reviziju 
projekata koje financira Banka. Revidirani financijski izvještaji, posebni računi i izvješća o izdacima za prethodnu 
fiskalnu godinu dostavljat će se Banci u roku od šest mjeseci od završetka predmetne fiskalne godine. Revizori će se 
odabrati do 31. prosinca 2002. 
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Isplata sredstava. Isplata sredstava zajma će se obavljati na temelju uobičajenih postupaka isplate sredstava (tj. s posebnog 
računa, uz isplatu sredstava na temelju izvješća o izdacima i cjelovite dokumentacije, te izravno s računa zajma). Kako bi 
se omogućila pravodobna provedba projekta, Jedinica za provedbu projekta će otvoriti i voditi posebni račun u skladu s 
uvjetima prihvatljivim za Banku. 
 
D.  Obrazloženje projekta 
1.  Razmotrene alternative projekta i razlozi za njihovo odbacivanje: 

Dvojni sustav katastra i zemljišnih knjiga . Mogućnost uspostave jedinstvenog tijela nadležnog za sve djelatnosti katastra i 
upisa nekretnina je razmotrena i odbačena. Takvim bi se rješenjem osiguralo objedinjavanje katastra i zemljišnoknjižnog 
sustava, ali bi njegovo uvođenje bilo iznimno teško uz već uvriježeni sustav u kojem te poslove odvojeno obavljaju dvije 
postojeće institucije. Zakonom o zemljišnim knjigama iz 1996. i Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina iz 
1999. potvrđen je ovaj dvojni sustav koji se u Hrvatskoj primjenjuje već stotinu godina, kao i u Njemačkoj, Austriji i 
drugim zemljama. Isto tako, institucije koje sudjeluju u projektu su ocijenile da bi, u slučaju uvođenja jedinstvenog tijela, 
za provedbu pravnog, tehničkog i financijskog preustroja bile potrebne najmanje tri godine, i to u vrijeme kada su za 
sređivanje problematične infrastrukture tržišta nekretnina neophodni odlučni koraci. 
 
Odbacivanje LIL-a i APL-a. Još tijekom pripremnog razdoblja, Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa su 
razmotrili i odbacili mogućnost zajma za inovacije i učenje (LIL) i zajma s prilagodljivim programom (APL) a u rujnu 
2001. isto je učinila i Banka prilikom sastanka na kojemu se odlučivalo o dokumentu o koncepciji projekta. Zaključeno je 
da je APL neprikladan jer bi Hrvatska u tom roku mogla nadrasti potrebu za potporom Banke, a i financiranje od strane 
EU će postati sve značajnije za Hrvatsku. 
 
Mogućnost odustajanja od projekta. Razmotrena je i mogućnost odustajanja od projekta, no to bi značilo da zaostaci na 
općinskim sudovima neće biti riješeni, da sustav upisa stanova neće biti poboljšan kao ni hipotekarni sustav te da 
neusklađenost između podataka u uredima za katastar i zemljišnoknjižnim uredima neće biti riješena, a podaci neće biti 
pravodobno ažurirani. Kako bi se te koristi ostvarile, osobito kada se radi o više od jedne institucije, mjere valja poduzeti 
u sklopu posebnih projekata, što nije moguće u svakodnevnom poslovanju. 
 
2.  Važniji srodni projekti koje financira Banka i/ili druge razvojne agencije (dovršeni, u tijeku i predviđeni) 

 
Sektorska problematika 

 
Projekt  

Ocjena prilikom zadnjeg 
nadzora (izvješća o statusu 

projekta) 
(samo za projekte koje 

financira Banka) 
 

                                     

 

Financirano sredstvima Banke 
 Napredak u 

provedbi (NP) 

Ostvarenje 

razvojnog cilja 

(ORC) 

  
 

  

Osuvremenjivanje određenih 
trgovačkih sudova i jačanje 
sposobnosti stečajnih upravitelja 

Projekt upravljanja sudovima i 
stečajnim postupcima (Ln 
4613-HR)(Zajam za inovacije 
i učenje) 

Z Z 

Razvoj privatnog sektora Projekt tehničke pomoći za 
Projekt institucionalne i 
zakonodavne reforme za 
razvoj privatnog sektora 

Z Z 

Ostale razvojne agencije    

*  Pilot-projekt u Babinoj Gredi    
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(Slavonija) financiran nizozemskim 
sredstvima kao potpora Državnoj 
geodetskoj upravi, općini i sudu, 
posredstvom Državne geodetske 
uprave 
*  Pilot-projekt u Labinu (Istra) 
financiran sredstvima BMZ-a i GTZ-a 
kao potpora za lokalnu samoupravu i 
sud, posredstvom Državne geodetske 
uprave 

   

*  USAID-ov projekt tehničke pomoći 
Ministarstvu pravosuđa, sudovima i 
katastru, usredotočen na Zagreb. 
Posebice, tehnička pomoć za ponovno 
osmišljavanje procesa, upravljanje 
sudskim predmetima i rješavanje 
zaostataka 

Projekt trgovačkog prava   

*  Austrijska potpora za informacijsku 
tehnologiju u rješavanju 
imovinskopravnih predmeta na 
sudovima – tehnička pomoć 
posredstvom Ministarstva pravosuđa 

   

*  Norveška potpora za izradu 
digitalnih katastarskih karata, 
uključujući zajam za obuku i sustave 
izrade karate u područnim uredima  

   

 
Ocjene za NP/ORC:  VZ (vrlo zadovoljavajuće), Z (zadovoljavajuće), N (nezadovoljavajuće), VN (vrlo nezadovoljavajuće) 

 

Potpora donatora. I Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava već surađuju s nekoliko donatora. Riječ je o 
sljedećim potporama: 

• Odjel za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID) podupire pripremu predloženog projekta. Njihov 
je angažman započeo u svibnju 2001. godine, a trebao bi završiti u rujnu 2002. 

• Nizozemska Vlada je dovršila operativni probni rad s Državnom geodetskom upravom, jednim područnim 
uredom za katastar, jednim ugovornim izvršiteljem, općinskom upravom i zemljišnoknjižnim uredom u 
Babinoj Gredi na istoku Hrvatske. Riječ je o seoskom području koje je do sada prošlo kroz dva programa 
komasacije zemljišta, od kojih je prvi proveden početkom tridesetih, a drugi tijekom sedamdesetih godina, pri 
čemu zemljišne knjige održavaju samo program iz tridesetih. Podaci u katastru i zemljišnim knjigama su 
zastarjeli i ne održavaju stvarno stanje podjele čestica na terenu u više od 90 posto slučajeva. Tim Banke je 
posjetio mjesto provedbe ovog probnog projekta i izvukao nekoliko pouka. Katastar i zemljišne knjige su 
restrukturirani . Na području obuhvaćenom ovim probnim radom, počelo se s 12.800 katastarskih čestica, 
16.000 zemljišnoknjižnih jedinica i 5.000 vlasnika, a na kraju pilot-projekta to se svelo na 6.300 čestica i 
3.200 vlasnika. Od ovih 3.000 vlasničkih prava, posjednici zemljišta su osporili samo jedno. Ova je 
operativna proba dovršena u ožujku 2002.GTZ i BMZ također podupiru operativni probni rad s Državnom 
geodetskom upravom, jedan područni ured za katastar, zemljišnoknjižni ured, općinu i jednog ugovornog 
izvršitelja u Gradu Labinu u Istri. Troškovi ovog pilot-projekta iznose 1,75 milijuna DEM, a trebao bi biti 
dovršen tijekom 2002. Misija Banke je posjetila mjesto njegove provedbe u ožujku 2001. 
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• EU je u okviru svog programa CARDS odobrila sredstva u korist Državne geodetske uprave i Ministarstva 
pravosuđa u vezi s predmetnim projektom. Riječ je o približno 3,0 milijuna eura za tehničke usluge, 1,7 
milijuna eura za tehničku pomoć i obuku i 0,3 milijuna eura za kampanju upoznavanja javnosti. U skladu sa 
sporazumom o zakladi, koji će potpisati Banka i Komisija EU, ova će sredstva biti stavljena na raspolaganje s 
početkom projekta, a morat će biti iskorištena tijekom razdoblja od 36 mjeseci. To je uzeto u obzir i pri 
osmišljanju projekta. 

• USAID trenutno podupire s projektom povezane djelatnosti, studije i probne programe na trgovačkim 
sudovima u vezi s rješavanjem nagomilanih predmeta, a radi se i na poboljšanju poslovnih procesa u 
Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu i Gradskom zavodu za katastar i geodetske poslove 
Grada Zagreba. Ovaj angažman također obuhvaća istraživanje moguće primjene alternativnih mehanizama 
rješavanja sporova. Savjetodavne bi se djelatnosti trebale nastaviti do studenog 2003. Misija je održala 
sastanke sa stručnim savjetnicima koji obavljaju ovaj posao. 

• Svjetska banka podupire “Projekt tehničke pomoći za institucionalnu i zakonodavnu reformu privatnog 
sektora”. Riječ je o zajmu u sklopu kojega je Državna geodetska uprava uspješno dovršila studije vezane uz 
izradu novih propisa o djelatnosti katastra te ocjenu zahtjeva Europske unije u pogledu ureda za katastar. 
Koncem 2001., Državna geodetska uprava je u okviru ovog zajma primila dodatnu potporu koju će iskoristiti 
za izgradnju upravljačkog informacijskog sustava i daljnju stručnu obuku. Ove bi djelatnosti trebale biti 
dovršene tijekom 2002. 

• Norveški ured za razvojnu pomoć i Državna geodetska uprava su se suglasili oko potpore potonjoj u pogledu 
nabave računalne opreme i pružanja tehničke pomoći, što bi trebalo započeti krajem 2002. Ova će se potpora 
usredotočiti na uspostavu edukacijskog centra za digitalizaciju postojećih katastarskih planova za potrebe 
predloženog projekta, a obuhvatila bi radne stanice i skener za velike formate. U okviru predloženog projekta, 
razmatra se uključivanje područnih ureda u program potpore, koji bi se nadovezao na norvešku potporu. 

• Poznato je da se za potporu programima Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave zanimaju i 
Austrija, Švedska i Danska. 

Drugi skup za koordinaciju projektnih donatora. Tijekom posjeta misije za ocjenu, održan je drugi skup za koordinaciju 
projektnih donatora, kojemu su nazočili predstavnici svih projektnih agencija i desetak donatora. Tom su prilikom 
dogovorena načela koja će se primjenjivati na usklađivanje njihovih budućih djelatnosti u sektoru, uključujući održavanje 
koordinacijskih sastanaka svakih šest mjeseci, razmjenu informacija – između ostaloga, i putem internet-stranice – i 
koordinaciju donatora od strane dviju projektnih institucija posredstvom Koordinacijskog odbora projekta. 
 
3.  Stečena iskustva i njihov odraz na koncepciju projekta: 

    

Dosadašnje iskustvo na području zemljišnoknjižne djelatnosti u drugim zemljama Istočne Europe pokazuje da se ovakvi 
projekti moraju uvelike usredotočiti na ostvarive ciljeve. Za uspjeh projekta od presudne je važnosti nužna predanost 
Vlade, uključujući prisutnost odgovarajućeg zakonodavstva i jednostavnog institucionalnog sustava. 

Kada je riječ o projektima koji sadrže komponente vezane uz upravljanje zemljištem, u 2002. se na području Europe i 
Srednje Azije provodi 16 projekata u isto toliko zemalja, od kojih se 8 smatra samostalnim projektima. Ovo iskustvo 
pokazuje da se takvi projekti moraju snažno usredotočiti na sam sustav upravljanja zemljištem, da moraju uživati snažnu 
potporu vlasti te da im je potreban jednostavan institucionalni okvir. U slučaju više projekata, ministarstva pravosuđa su 
morala staviti jači naglasak na uknjižbu nekretnina, što je ostvareno mjerama poput osnivanja posebnih odjela ili odsjeka 
za zemljišnoknjižno pravo zaduženih za vođenje i nadziranje zemljišnoknjižne djelatnosti sudova. Štoviše, upravljačka 
pitanja u zemljišnoknjižnim projektima pokazala su se važnijim od tehničkih. 
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Dosadašnje iskustvo stečeno u srodnim projektima u Sloveniji, Rumunjskog i, odnedavna, Bugarskoj ukazalo je na 
potrebu za uspostavom jedinstvenog i snažnog ureda za provedbu projekta, koji će djelovati u suradnji s timovima iz dvije 
partnerske agencije, što se u Hrvatskoj slučaju odnosi na Državnu geodetsku upravu i Ministarstvo pravosuđa. 

 
4.  Naznake zajmoprimateljeve predanosti i angažmana: 

Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja i Državna geodetska 
uprava su svi redom uvidjeli potrebu za vanjskom pomoći s ciljem osmišljanja i jačanja sustava uknjižbe nekretnina. Ova 
tijela aktivno surađuju s timom britanskog Odjela za međunarodni razvoj (DFID), koji se financira iz sredstava britanske 
darovnice i koji je angažiran za pripremu projekta. K tome, predstavnici nadležnih ministarstava sudjelovali su u radu 
donatorskog seminara koji je Banka upriličila u ožujku 2001. U lipnju iste godine, projektni partneri su na temelju odluke 
ministra pravosuđa osnovali Koordinacijski odbor za pripremu projekta. U lipnju 2000. godine Vlada je donijela odluku o 
suglasnosti s nastavkom projekta, a u srpnju 2001., Sabor je odobrio petogodišnji program Državne geodetske uprave. 
Nedavno je Sabor donio izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama iz 1996., čime je rok za pokretanje postupka za 
upis produljen do konca 2006. Isto tako, u siječnju 2002., Vlada je donijela odluku o osnivanju Odsjeka za 
zemljišnoknjižno pravo pri Ministarstvu pravosuđa. 
 
5.  Vrijednost koju Banka pridodaje svojom podrškom u ovom projektu: 

Svojom podrškom u predmetnom projektu, Banka će doprinijeti ubrzavanju prelaska na tržišno gospodarstvo u ključnom 
sektoru u kojem javni angažman i povoljne vanjske okolnosti predstavljaju presudne čimbenike. Banka će ovaj projekt 
obogatiti iskustvom stečenim prilikom njenih operativnih angažmana na istom području u Bugarskoj, Sloveniji, Albaniji, 
Rumunjskoj, Rusiji, Moldaviji, Kazahstanu, Kirgistanu i mnogim drugim zemljama. Banka je u mogućnosti uključiti i 
druge donatore, i to na način na koji zajmoprimatelj i donatori sami to ne bi mogli učiniti. 

E.  Sažeta analiza projekta (podrobnije procjene su sadržane u projektnoj arhivi, vidi prilog 8.) 
1.  Ekonomska pitanja (vidi prilog 4.): 
Troškovi / koristi NPV (neto sadašnja vrijednost) = mil. USD; ERR  (ekonomska stopa povrata) =  % (vidi prilog 4.) 
 
Troškovna učinkovitost 
 

• Drugo (specificirati) 
 
Kao i u drugim projektima na području upravljanja zemljištem, prisutne su očigledne teškoće vezane uz obavljanje 
odgovarajuće analize troškova i koristi. To se može pripisati nedostatku podataka potrebnih za mjerenje zemljišnoknjižnih 
i katastarskih učinaka, koji su obično difuzni, javnim dobrima svojstvene naravi, te nisu prikladni za izravnu 
kvantifikaciju. Međutim, očekivani ekonomski povrat je ispitan na temelju podataka i zapažanja prikupljenih na tržištima 
nekretnina u Hrvatskoj, uz istodobno korištenje bitnih iskustava iz sličnih zemalja. Osim toga, predlaže se da se tijekom 
provedbe projekta prikupe neophodni podaci kako bi se omogućila naknadna procjena šireg ekonomskog povrata od ovog 
projekta. 
 
Koristi od projekta. Postoji čitav niz različitih izravnih i posrednih koristi ovoga projekta, koje bi mogle proizići iz 
poboljšanog katastarskog i zemljišnoknjižnog sustava. Glavne izravne koristi projekta bi obuhvaćale: (a) podršku 
pristupanju EU; (b) razvoj tržišta nekretnina; (c) bolji pristup kreditima; (d) smanjenje broja prijevara; i (e) poboljšanje 
zemljišnoknjižne usluge. Ove bi se koristi, između ostaloga, očitovale u obliku povećane vrijednosti nekretnina; 
povećanog prometa; porasta poljoprivredne proizvodnje; boljeg povrata troškova; povećane sigurnosti vlasničkih prava i 
transakcija; smanjenih troškova transakcija; i veće mogućnosti financiranja nekretnina. Nadalje, pripremne radnje 
obavljene u okviru društvenih istraživanja otkrivaju da stanovništvo u Hrvatskoj vidi sljedeće koristi od uknjižbe 
nekretnina: (a) pridržavanje zakona i sigurnost imovinskih prava, (b) olakšani prijenos vlasništva na nekretninama na 
nasljednike, (c) olakšana prodaja nekretnina, (d) mogućnost korištenja nekretnina kao kolateralnog jamstva za otplatu 
zajma i (e) lakše pribavljanje građevinskih dozvola potrebnih za početka gradnje. 
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Isto tako, zahvaljujući osiguranju imovinskih prava, projekt će, na makroekonomskoj i široj socijalnoj razini, pomoći 
promicanju socijalne stabilnosti, doprinijeti smanjivanju siromaštva time što će i siromašnijim vlasnicima osigurati 
vlasnička prava na njihovoj imovini i potaknuti gospodarski rast. Unapređivanjem zemljišnoknjižnog i katastarskog 
sustava, projekt će potaknuti daljnji razvoj tržišta nekretnina, koja će sama po sebi olakšati raspodjelu oskudnih zemljišnih 
resursa u skladu s njihovom najboljom ekonomskom namjenom. Osim toga, svojim doprinosom razvoju novih i 
unapređivanju postojećih potencijala za gospodarenje zemljištem, projekt će također pridonijeti boljem gospodarenju 
okolišem i urbanističkom planiranju. Svekoliko hrvatsko stanovništvo će izvući korist iz ovih općih poboljšanja. 
Procjenjuje se da će 360.000 korisnika dobiti nove potvrde o svojim pravima i s time povezanu katastarsku evidenciju, a 
na odabranim lokacijama, vrijeme čekanja i obrade predmeta na sudovima će se svesti na najmanju moguću mjeru 
zahvaljujući infrastrukturi i drugoj podršci koja će se osigurati u sklopu projekta. Isto tako, u okviru projekta će se pružiti 
znatna pomoć za rješavanje zaostalih zemljišnoknjižnih predmeta na općinskim sudovima u Hrvatskoj, koji još uvijek 
čekaju na konačnu odluku. 
 
Jedno od najznačajnijih tržišnih ograničenja trenutno su dugotrajna čekanja potrebna za obavljanje upisa (3 do 4 godine u 
Zagrebu i Splitu) i nepouzdani “podaci” o imovini, koji pak za posljedicu imaju otežan pristup hipotekarnim zajmovima 
za većinu stanovništva. Osim kašnjenja u obavljanju potrebnih zemljišnoknjižnih usluga, približno jedna trećina zgrada u 
zemlji još uvijek čeka na upis, zbog čega je onemogućen i upis stanova. Naime postojeći propisi kao uvjet za upis stana 
zahtijevaju izmjeru i upis kako zemljišne čestice, tako i zgrade. Neprimjerena kvaliteta sustava izrade katastarskih planova 
otežava provjeru zemljišnoknjižnih transakcija i povećava vjerojatnost administrativnih grešaka. Ovakav neučinkovit 
sustav dovodi do viših kamatnih stopa na hipotekarne kredite, koje su više od stopa u drugim zemljama gdje su ova 
ograničenja ublažena. Provedbom učinkovitijeg i sigurnijeg sustava, kao i koristima koje će sustav stambenog financiranja 
izvući iz točnijih podataka o nekretninama i prestanka kašnjenja u upisu, kamatne stope će se smanjiti. Dodatna korist 
poboljšanog hipotekarnog tržišta proizišla bi iz činjenice da bi nositeljima prava korištenja ili raspolaganja (na koje otpada 
80% stambenog tržišta) ono omogućilo geografsku pokretljivost i kupnju stambenih jedinica na područjima gdje je 
mogućnost zapošljavanja veća. 
 
Osim navedenih koristi, iz projekta bi vjerojatno proizišao i čitav niz posrednih koristi. Primjerice, smanjena kamata na 
hipotekarne kredite bi dovela do povećane stambene izgradnje i komasacije zemljišta u poljoprivrednim područjima. Tu 
su i socijalne koristi pristupačnije stambene ponude. Sigurnija prava posjeda bi stvorila jednu od nužnih pretpostavki za 
povećanje stranih ulaganja i razvoj tržišta iznajmljivanja nekretnina. Time bi se također smanjio rizik s kojim se suočava 
cjelokupni bankarski sustav, a riječ je o neprimjereno osiguranom stambenom kreditiranju. Poboljšani informacijski 
sustavi će povećati kvalitetu informacija i pospješiti pristup informacijama od strane posjednika / korisnika zemljišta, 
stručnjaka za zemljište i državnih tijela. Razmjeri ovih neizravnih koristi bi vrlo lako mogli nadmašiti izravne koristi 
opisane u prethodnim odlomcima. 
 
Ciljna populacija. Ciljna populacija obuhvaća stvarne i potencijalne vlasnike nekretnina, privatne ulagače u 
poljoprivredu, stanogradnju i industriju, poslovne banke, javna tijela poput jedinica lokalne samouprave te druge korisnike 
podataka o zemljištu. S time u vezi, gore opisane koristi bi se mogle odnositi na sve vlasnike zemljišta i nositelje prava 
korištenja i raspolaganja, no očekuje se da će učinak biti još veći na pripadnike nižih dohodovnih skupina, koji su u 
marginaliziranom i nepovoljnijem položaju i koji, zbog neodgovarajućeg pristupa financijskim tržištima, trenutno nisu u 
mogućnosti sudjelovati u gospodarskim djelatnostima ili obnoviti svoje domove uništene uslijed ratnih zbivanja. Očekuje 
se da će vlasnici stanova izvući izravnu korist iz projekta, poglavito zahvaljujući programu koji je izričito usmjeren na 
upis stanova. Poljoprivrednici koji razmatraju komasaciju iznimno rascjepkanog poljoprivrednog zemljišta bi također 
izvukli korist iz učinkovitijeg zemljišnoknjižnog sustava, a očekuje se da će određivanje granica i upis poljoprivrednog 
zemljišta koje je ostalo u državnom vlasništvu, a na koje, prema procjenama, otpada jedna trećina ukupnog 
poljoprivrednog zemljišta, olakšati daljnju privatizaciju zemljišta sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Projekt 
će zadovoljiti i potrebe korisnika podataka o nekretninama i katastarskih planova, koje će se – zahvaljujući projektu – 
moći dobiti puno brže i u digitalnom obliku. 
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Mogućnost raspolaganja imovinom ili ostvarivanja prihoda od imovine će biti od osobite koristi za umirovljenike i 
stanovnike gradova koji u vlasništvu imaju poljoprivredne parcele. Nadalje, poboljšanim podacima o trenutačnoj namjeni 
zemljišta, projekt će pridonijeti i zaštiti okoliša. Očekuje se da će sigurnost imovinskih prava, koja će biti podržana u 
okviru projekta, potaknuti razborito korištenje zemljišta i prirodnih dobara. Projektom će se također pružiti podrška 
djelotvornom urbanističkom planiranju i prostornom uređenju, komunalnim djelatnostima, komunikacijama i 
prijevoznicima, kojima su potrebni podaci o korištenju zemljišta i vlasništvu nad zemljištem. 
 
Konačno, učinkovitim pružanjem neophodnih podataka i informacija, projekt će pomoći i hrvatskim vlastima koja 
namjeravaju vratiti zemljište bivšim vlasnicima i na druge načine raspolagati zemljištem u državnom vlasništvu, koje je 
pod državni nadzor stavljeno tijekom socijalističkog razdoblja. 
 
Veličina tržišta i fiskalni povrat. Najpouzdanije sredstvo procjene veličine tržišta nekretnina jesu podaci Ministarstva 
financija. Na temelju evidencije o porezu na promet nekretnina (ali ne i drugim vrstama prijenosa poput darovanja, 
nasljeđivanja itd.), preliminarni nalazi pokazuju da se tržište nekretnina u Hrvatskoj već odlikuje prilično ohrabrujućom 
veličinom koja se mjeri prometom od 1 do 1,5 milijardi USD godišnje, a koji bi se iznos mogao znatno povećati ako se 
tržište oslobodi nesigurnih vlasničkih prava proizašlih iz neprimjereno vođene i neusklađene katastarske i 
zemljišnoknjižne evidencije. Veličina tržišta (s obzirom na ostvareni promet) već iznosi oko 1,5 milijarde USD (vidi 
prilog 4), dok je vrijednost ukupnog fonda nekretnina možda trideset puta veća. Ove se procjene mogu usporediti s 
hrvatskim BNP-om, koji iznosi približno 25 milijardi USD. Još jedna korisna referentna vrijednost bio bi državni 
proračun, koji iznosi otprilike 5 milijardi USD. Dakle, poboljšanja sustava koji služe kao podrška ovom tržištu, a koja su 
predviđena u sklopu predloženog projekta, čine se opravdanim. 
  
2.  Financijska pitanja (vidi prilog 4. i 5.): 
NPV (neto sadašnja vrijednost) = mil. USD; FRR (financijska stopa povrata) = % (vidi prilog 4.) 
Uz određene pretpostavke, pokušala se procijeniti vrijednost koju bi korisnicima donijelo rješavanje zaostataka u vezi sa 
zemljišnim knjigama na hrvatskim sudovima, u predmetima u kojima rješenja još nisu donesena. Ispada da bi se samo 
ovom stavkom ostvario lanac koristi dovoljno velik da opravda čitav projekt. Neto sadašnja vrijednost rješavanja polovice 
zaostalih predmeta doseže približno 81 milijun USD. 
 
Fiskalni učinak: 

Tijekom pripreme, analiziran je financijski položaj katastarskog i zemljišnoknjižnog sustava te su utvrđene strategije 
vezane uz transakcijsku naknadu i pokrivanje troškova. Na temelju anegdotalnih ili djelomičnih dokaza, zaključujemo da 
zemljišnoknjižni sustav pri općinskim sudovima pokriva svoje troškove (iako nema pristupa nikakvim prihodima). 
Međutim, katastarski sustav, sa svojim novim dekoncentriranim ustrojem, pokriva manje od 20 posto svojih izdataka. To 
je u skladu s međunarodnim normama, jer u svijetu većina zemljišnoknjižnih sustava pokriva svoje troškove, dok najbolji 
katastarski sustavi pokrivaju između 40 i 75 posto troškova. U sklopu projekta slijedit će se strategija primjene pristupa 
korporativnog/poslovnog plana na ove dvije djelatnosti, pri čemu će se u obzir uzeti usluge za korisnike, standardi radnog 
učinka i zajamčeni rok isporuke, pokriće troškova, razvoj ljudskih resursa, praćenje i ocjena. S Vladom će se također 
održati razgovori o zadržavanju određenog dijela prihoda radi razvoja boljih usluga. 
 
Budući da u Hrvatskoj ne postoji sustav poreza na zemljište i nekretnine koji bi Vladi omogućio da proširi i pospješi 
naplatu poreza, neusklađeni ukupni iznos fiskalnog povrata (porez na promet nekretnina i druge naknade i iznosi koji 
naplaćuju agencije) koji se može izravno pripisati projektu dosegao bi oko 53 milijuna kuna godišnje. S obzirom na javnu 
narav predmetnog ulaganja, to bi se trebalo smatrati prihvatljivim. 
 
3.  Tehnička pitanja: 
Jedan od ciljeva projekta odnosi se na podršku osuvremenjivanju katastarskog i zemljišnoknjižnog sustava, pri čemu će 
mnogo toga ovisiti o uporabi informacijske tehnologije i sustava u svim fazama prikupljanja i preoblikovanja podataka, 
obrade baze podataka i prezentiranja podataka. I Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa su u proteklih pet 
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godina stvorili dobru podlogu razvijajući vještine i angažirajući privatne informatičke tvrtke za podršku svojim 
djelatnostima. 
 
Opseg radnih zadataka nalaže korištenje suvremene informatičke opreme i sustava za obradu milijuna zabilježbi. 
Zahvaljujući svojim brojnim geodetima i računalnim stručnjacima, Hrvatska raspolaže neophodnim kapacitetima. 
 
Izrada osnovnih karata za potrebe katastarskih izmjera oslanjat će se na postupke digitalne ortofotografije, a taj će posao 
biti povjeren tvrtkama iz privatnog sektora. U Hrvatskoj postoje barem dvije tvrtke koje nude usluge izrade karata pomoću 
zračnih snimaka te pet tvrtki s odličnim kapacitetima i potencijalima za fotogrametrijsku izradu karata. Natječaji za izradu 
osnovnih karata rukovodit će se postupcima kako nacionalnog javnog nadmetanja, tako i međunarodnog javnog 
nadmetanja, već prema potrebi. 
 
Vlada u svojoj politici podržava povezane informatičke sustave za katastar i zemljišnoknjižni sustav, a obje su institucije 
razvile svoje inicijative na području informacijske tehnologije. Tijekom pripreme, ti su planovi ocijenjeni te su dogovorno 
utvrđeni zajednički planovi koji će se u sklopu projekta dalje razvijati i provoditi na temelju cjelovitog ugovora. 
Zajedničke norme i strategije ovih dviju institucija će se dodatno razvijati i primjenjivati u okviru projekta. 
 
Procjene potrebnih količina i troškova temeljile su se na tekućim projektima i ugovorima koji se provode u okviru 
Državne geodetske uprave, a tijekom postupka ocjene, iste su razmotrene i prihvaćene kao primjerene. 
 
4.  Institucionalna pitanja: 
Budući da se uknjižba nekretnina u Hrvatskoj temelji na dvojnom sustavu katastra i zemljišnih knjiga, projekt će provoditi 
dvije glavne institucije, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava, koje će u okviru projekta surađivati putem 
Jedinice za provedbu projekta. U nastavku slijedi opis kapaciteta ovih dviju institucija. 
 
4.1  Izvršne agencije: 
 
Ministarstvo pravosuđa i općinski sudovi. Ministarstvo pravosuđa nadzire 112 općinskih sudova, pri čemu 
zemljišnoknjižni odjeli postoje u njih 104. U ovome trenutku, na djelotvornost rada zemljišnoknjižnih odjela 
štetno utječe decentralizirani nadzor. Mjesni zemljišnoknjižni odjeli su gotovo u potpunosti samostalni u 
vođenju postupka upisa. To je neizbježno dovelo do golemih odstupanja kako u pogledu učinkovitosti, tako i s 
obzirom na usvajanje prakse i postupaka koji podupiru upis nekretnina. Vlada je 2001. godine donijela odluku 
na temelju koje je pri Ministarstvu pravosuđa osnovan odsjek odgovoran za zemljišnoknjižnu djelatnost, od 
kojeg se očekuju promjene u postojećem stanju. Odsjek za zemljišnoknjižno pravo pri Ministarstva pravosuđa 
će upravljati zemljišnoknjižnim odjelima i davati im metodološke smjernice. U djelokrug Odsjeka ulazi izrada 
prijedloga za izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje sustav zemljišnih knjiga; 
praćenje, ocjena i pružanje savjeta o unutarnjem ustroju zemljišnoknjižnih odjela, vođenju zemljišnih knjiga i 
zemljišnoknjižnim postupcima; sudjelovanje u ostvarivanju programa preoblikovanja ručno vođenih zemljišnih 
knjiga u EOP-knjige; pružanje stručne podrške i nadziranje rada zemljišnoknjižnih ureda; sudjelovanje u 
osmišljanju programa obuke zemljišnoknjižnih stručnjaka; i drugi poslovi vezani uz zemljišnoknjižnu 
djelatnost. Kadrovsko popunjavanje Odsjeka je u tijeku, a nizozemska se Vlada obvezala Ministarstvu 
pravosuđa da će osigurati početnu obuku. Općinski sudovi su odgovorni za upis vlasničkih i drugih stvarnih 
prava na nekretninama, ali novčana sredstva koja dobivaju iz proračuna nisu dostatna za izvršavanje njihovih 
zemljišnoknjižnih obveza u skladu sa zakonski propisanim postupcima. Osim toga, njihov se djelokrug proširio, a da 
pritom nije povećan i broj zaposlenih. 

Ministarstvo pravosuđa je proteklih godina poduzelo nekoliko koraka u želji da poboljša svoje tehničke kapaciteta, ali nije 
bilo u mogućnosti razvijati svoje ljudske resurse zbog državnih ograničenja na zapošljavanje u javnoj upravi. Prihodi koje 
ostvaruju zemljišnoknjižni odjeli idu izravno u opće prihode državnog proračuna. Radi rješavanja ovih pitanja, 
Ministarstvo pravosuđa predlaže da se u okviru projekta osigura oprema, obuka i sredstava za ugovorno angažiranje 
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timova za preoblikovanje podataka u cilju boljeg provođenja upisa uz korištenje postupaka elektroničke obrade podataka 
(EOP). Kako u Hrvatskoj postoji i snažna Odvjetnička i Javnobilježnička komora te pravni fakulteti, od svih njih je 
zatraženo mišljenje tijekom pripreme projekta. 

Državna geodetska uprava. Sa svojim dekoncentriranim ustrojem koji se sastoji od 21 područnog ureda i 95 ispostava, 
Državna geodetska uprava je jedna od triju “uprava” koje u Hrvatskoj djeluju neovisno od ministarstava. Nominalno, 
odgovorna je Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja. Državna geodetska uprava je u svom Sektoru za 
katastarski sustav već odredila djelatnike koji će činiti tim za podršku provedbi ovoga projekta. 
 
Državna geodetska uprava je odgovorna za provedbu i održavanje katastra. Ovu odgovornost, koja je tradicionalno bila u 
djelokrugu lokalnih uprava, preuzela je koncem 1999. godine, kako bi poticala razvoj nacionalnog i cjelovitog sustava, 
razvijala ljudske resurse i promicala poboljšanje usluga. Postoji snažna središnja uprava koja područnim uredima za 
katastar i njihovim ispostavama pruža smjernice i podršku. S druge strane, zagrebački Gradski zavod za katastar i 
geodetske poslove ostao je dio gradske uprave te je, kao takav, zatražio potporu u sklopu projekta. Tijekom postupka 
ocjene, utvrđen je opseg potpore potrebne zagrebačkom Gradskom zavodu za katastar, kao i aranžmani za njenu 
provedbu. Dogovoreno je da će Grad Zagreb dobiti potporu za informacijsku tehnologiju, katastarske izmjere i 
preoblikovanje podataka. Ustanovljena je zajednička radna skupina koja će pružati smjernice za provedbu ovih djelatnosti. 

Kapaciteti potrebni za provedbu projekta. Privatni sektor, javni sektor i akademske ustanove raspolažu potrebnim 
tehničkim i kadrovskim kapacitetima za provedbu predloženog projekta. Iako u Hrvatskoj postoje odgovarajuće javne, 
privatne i akademske institucije koje će obavljati poslove neophodne za pripremu, rad i održavanje katastra za Republiku 
Hrvatsku, u Ministarstvu pravosuđa su priznali da trebaju poboljšati svoje ljudske resurse i organizacijski ustroj kako bi 
krenuli u provedbu predloženog projekta. 

Hrvatska raspolaže privatnim sektorom koji je u potpunosti sposoban pružiti Vladi tehničku podršku u provedbi 
predloženog katastarskog programa. Postoji preko 400 tvrtki koje su ovlaštene za pružanje usluga Državnoj geodetskoj 
upravi. S pet razmjerno velikih tvrtki koje imaju urede u najvećim gradovima ugovorena je većina katastarskih poslova na 
području Hrvatske. Na temelju kooperantskih ugovora, ova poduzeća često angažiraju manje tvrtke koje se nalaze najbliže 
lokaciji na kojoj se obavljaju određeni katastarski radovi. Tome se pribjegava kako bi se uštedjelo na putnim troškovima i 
troškovima smještaja i da bi se iskoristilo znanje i iskustvo lokalnih mjeritelja dobro upoznatih sa svojim područjem. 
Privatne tvrtke s čijim smo predstavnicima razgovarali također su izrazile spremnost da kao partneri surađuju sa 
stranim/međunarodnim tvrtkama ne bi li popunili možebitne praznine u njihovoj organizaciji. Postoje barem dvije tvrtke 
koje nude usluge izrade karata pomoću zračnih snimaka i pet poduzeća s odličnim kapacitetima za fotogrametrijsku izradu 
digitalnih karata. 

Tijekom pripreme, zatraženo je i mišljenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera i s njome povezane Udruge geodeta, čiji 
su predstavnici nazočili radionici održanoj u studenom 2001., u kojoj su sudjelovale sve zainteresirane strane. I oni će biti 
pozvani da se priključe savjetodavnom vijeću Koordinacijskog odbora projekta. 

 
 
4.2  Upravljanje projektom: 
 
Uz dva ravnopravna partnera u projektu, dakle dvije postojeće institucije, donesena je odluka o uspostavi jedinstvene 
Jedinice za provedbu projekta, koja će izravno odgovarati Državnoj geodetskoj upravi i Ministarstvu pravosuđa. Ovakav 
se obrazac vrlo uspješno primjenjuje i u Bugarskoj. U okviru Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra u Bugarskoj, 
gdje postoje uprave i ministarstva slična onima u Hrvatskoj, Ured za provedbu projekta postao je ustrojstvenom jedinicom 
Uprave za katastar, s predstavnicima ili imenovanim osobama iz Ministarstva pravosuđa. 
 
Ocijenjeno je da je Državna geodetska uprava pod svojim sadašnjim rukovodstvom sposobna na vrlo stručan način 
provesti petogodišnji projekt kako za sebe, tako i za Ministarstvo pravosuđa. Vrlo uspješno provodi i dio IBRD-ovog 
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Zajma za tehničku pomoć br. 2 te pruža podršku u pripremi predloženog projekta na pravodoban način i uz korištenje 
vlastitih resursa. Državna geodetska uprava raspolaže dovoljnim kapacitetima za provedbu svog dijela projekta, obavljanje 
općih poslova i održavanja za svoje urede, s nekoliko jedinica lokalne samouprave već je utvrdila i aranžmane za podjelu 
troškova. 
 
U Ministarstvu pravosuđa shvaćaju da će za provedbu predloženog projekta trebati razvijati kapacitete te da ovaj projekt 
neće moći provesti bez podrške Jedinice za provedbu projekta, koja će biti u potpunosti angažirana na ugovornoj osnovi. 
Ministarstvo pravosuđa trenutno provodi Projekt sudske uprave i upravljanja stečajnim postupcima iz lipnja 2001., koji se 
ostvaruje uz potporu Svjetske banke. U tu svrhu, uspostavilo je Ured za provedu projekta, koji je u cijelosti popunjen na 
ugovornoj osnovi, dok se njegov “sustav financijskog upravljanja” nalazi pri Ministarstvu financija. 
 
Pokriće troškova razmotreno je u obje agencije i dogovoreno je da će tijekom provedbe projekta agencije izraditi i usvojiti 
svoje planove aktivnosti koji će obuhvaćati pokriće troškova, razvoj ljudskih resursa, standarde pružanja usluga, 
financijsko planiranje te praćenje i ocjenu. Na taj će način pokriće troškova i s time povezana pitanja biti razmotrena iz 
šire perspektive.  Sve to je potvrđeno tijekom pregovora. 
 

4.3  Pitanja nabave: 
 
Tijekom pripreme, ažurirano je Izvješće o ocjeni postupaka nabave u Republici Hrvatskoj. Što se tiče projektnih 
institucija, i Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa imaju iskustva s postupkom nabave koji primjenjuje 
Banka, iako su ocijenili da im je potrebna dodatna obuka i iskusno osoblje. Kada je riječ o ovom projektu, za provedbu 
zajedničkog informacijskog sustava za katastarski i zemljišnoknjižni sustav, bit će potrebno nadmetanje u dvije faze, baš 
kao što je bio slučaj u rumunjskom i bugarskom projektu sređivanja katastra. Tijekom pripreme, posebna pozornost je 
posvećena izradi paketa ugovora za katastarske izmjere. 
 
S obzirom na razmjere nabave roba i usluga potrebnih u sklopu predmetnog projekta, tim će se poslovima baviti Jedinica 
za provedbu projekta, iako će ih obavljati na temelju projektnih zadataka i uz nadzor projektnih institucija. Kako bi se 
tijekom provedbe projekta osigurala zadovoljavajuća nabava roba i usluga, predlažu se sljedeće mjere: 
* prije početka pregovora, za potrebe Jedinice za provedbu projekta angažirat će posebni stručnjak za nabavu koji 

će započeti s pripremom natječajne dokumentacije i koji će proći kroz obuku za upravljanje nabavom u roku od 
šest mjeseci od početka projekta; 

* u radionicu vezanu uz pokretanje projekta uključit će se i cjelina posvećena nabavi roba i usluga; 
* osim dvojice referenata za nabavu, još barem dva djelatnika Jedinice za provedbu projekta proći će obuku s 

područja nabave roba i usluga; 
* Tijekom prve dvije godine provedbe projekta, Banka će svakih šest mjeseci obavljati nadzor nad djelatnostima 

nabave u sklopu projekta, a kasnije će se to obavljati jednom godišnje; i 
* Banka će povremeno obavljati naknadna preispitivanja 1 od 10 ugovora. 
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4.4  Pitanja financijskog upravljanja: 
 

Godine 1999. obavljena je ocjena financijskih računovodstvenih postupaka u Republici Hrvatskoj. Reforme koje su do 
sada provedene na području financijskog upravljanja stavljaju Hrvatsku ispred mnogih zemalja Srednje i Istočne Europe. 
Hrvatska je, u stvari, uspostavila suvremeni pravni i regulatorni okvir u skladu s potrebama tržišnog gospodarstva, pri 
čemu je u potpunosti odbacila stari socijalistički računovodstveni sustav i opredijelila se za uvođenje sveobuhvatnog 
novog okvira utemeljenog na međunarodnim smjernicama. Kako bi se unaprijedilo financijsko upravljanje u javnom 
sektoru i da bi se dosegla viša razina odgovornosti, valja se dublje pozabaviti pitanjima vezanim uz cjelovitost i opći 
obuhvat proračunskog postupka. Sanacija banaka je u tijeku, ali potrebni su dodatni napori kako bi se ojačao nadzor nad 
bankama i poboljšalo upravljanje rizicima u kreditnim institucijama. Financijska tržišta i njihova regulatorna tijela trebaju 
se dalje razvijati, uslijed čega će i proces privatizacije postati djelotvornijim. Tržišno natjecanje i korporativno upravljanje 
predstavljaju glavna područja koja valja reformirati kako bi se ostvarila veća transparentnost i financijska odgovornost za 
privatni sektor. Jedno nacionalno tijelo, koje će utvrditi vlastitu regulativu i norme te osigurati primjenu visokih etičkih 
standarda i postupno preuzimati zadaće koje trenutno obavlja Vlada, trebalo bi pobliže odrediti organizaciju 
računovodstvene i revizorske struke. Radi podizanja razine svekolike odgovornosti javnog sektora, valjalo bi se pozabaviti 
reformom institucija (poglavito ZAP-a i nadležnih odjela Ministarstva financija) koje se trenutno bave poslovima 
računovodstva, izvješćivanja i unutarnjeg nadzora. Konačno, uspostava primjerenog okvira za financijsko upravljanje u 
javnom sektoru zahtijeva osuvremenjivanje računovodstvenih sustava, usklađivanje izvještajnih obrazaca te uvođenje 
djelotvornih mehanizama unutarnjeg nadzora i revizije. 
 
S gledišta financijskog upravljanja, projekt će se oslanjati na svoj vlastiti zasebni sustav financijskog upravljanja, pri čemu 
će se svi poslovi nabavke obavljati u skladu sa smjernicama Banke vezanim uz nabavu roba i usluga), a on zadovoljava 
minimalne zahtjeve Banke. Kao rezultat toga, rizik se smatra umjerenim.  
 
5.  Ekološka pitanja:   Ekološka kategorija: C (nije potrebno) 
5.1  Sažeti opis koraka poduzetih u cilju ocjene okoliša i pripreme projekta gospodarenja okolišem (uključujući 
savjetovanja i objavljivanje podataka) te značajnih pitanja i načina na koji se njima pristupa na temelju ove analize. 
 
Propisi na području zaštite okoliša. Hrvatska je usvojila opsežan korpus zakona i propisa te je potpisnica većine 
najznačajnijih međunarodnih ugovora s područja zaštite okoliša. Hrvatska je sredinom devedesetih, kao jedna od prvih 
europskih zemalja, uvela sustav procjene utjecaja na okoliš, slijedeći primjer ondašnjeg američkog zakonodavstva. 
Procjena utjecaja na okoliš je uređena zakonom o zaštiti okoliša (NN 82/94 i 128/99) i podzakonskim aktom o procjeni 
utjecaja na okoliš (NN 59/00). Postupkom procjene utjecaja na okoliš upravlja izravno Ministarstvo zaštite okoliša i 
prostornog uređenja, a pristup se temelji na pojedinačnim projektima (zahvatima). Studija je obvezatna ukoliko je 
namjeravani zahvat određene naravi za koju se zna da proizvodi nepovoljan utjecaj na okoliš, ako razmjeri zahvata prelaze 
utvrđeni prag ili je zahvat smješten na području koje se smatra ekološki osjetljivim. Studija se provodi kako za zahvate u 
državnom, tako i za one u privatnom sektoru. 
 
Za predloženi projekt, Vlada RH neće trebati obaviti procjenu utjecaja na okoliš, jer se ne očekuje da će proizvesti bilo 
kakve izravne nepovoljne učinke na okoliš. Naprotiv, očekuje se da će utjecaj projekta na okoliš biti pozitivan. Naime, 
očekuje se da će privatno vlasništvo zemljišta, koje predloženi projekt podupire, poticati razboritije korištenje zemljišta i 
prirodnih dobara. Očekuje se da će ove koristi biti daleko veće nego mogućnost degradacije okoliša i pritisaka u smjeru 
izgradnje, posebice u turističkim i seoskim područjima, a do kojih će dovesti veća sigurnost vlasničkih prava. 
 
Šumarstvo. Projekt sređivanja katastra i zemljišnih knjiga će obuhvatiti i određena šumska zemljišta. Prema procjenama, u 
Hrvatskoj je 43 posto zemlje prekriveno šumama. U ovome trenutku, 22% šumskog zemljišta je u privatnom, a 78% u 
državnom vlasništvu. Prema studiji Svjetske zaklade za zaštitu priroda (WWF) i Svjetske banke iz 2001. godine, očekuje 
se da će se u narednih dvadeset godina vlasnička struktura izmijeniti slijedom završetka procesa denacionalizacije, pri 
čemu će oko 35 posto zemljišta biti u privatnom, a 65 posto u državnom vlasništvu. Važećim zakonima nisu predviđeni 
nikakvi oblici komunalnog ili običajnog prava na šumsko zemljište ili iskorištavanje šumskog zemljišta, tako da svako 
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iskorištavanje šumskog zemljišta, uključujući onog u privatnom vlasništvu, podliježe propisima i dozvolama u skladu sa 
zakonima o šumarstvu. Iako se u Zakonu o naknadi za oduzetu imovinu razmatra povrat šumskog zemljišta bivšim 
vlasnicima, njegova privatizacija još nije započela. Na većem dijelu šumskog zemljišta potrebno je obaviti nove premjere, 
jer su mnoge čestice nepodijeljene i na njima je upisano više vlasnika. U prvih šest mjeseci provedbe, projekt se neće 
baviti šumskim područjima. Nakon toga, projekt će olakšati postupak utvrđivanja vlasničkih prava na šumskim 
područjima, jer će se osigurati sredstva za izmjere, izradu karata i prikupljanje vlasničkih podataka. Kako bi se zajamčilo 
dugoročno održivo gospodarenje šumama, za projekt će biti potrebno izraditi smjernice za obavljanje projektnih 
djelatnosti u šumskim područjima, a u skladu s napucima Republike Hrvatske i Banke. Te će smjernice sadržavati naputke 
za katastarske urede, mjeritelje i zemljišnoknjižne urede o rješavanju pitanja vezanih uz šumsko zemljište u vezi s 
projektom. Isto tako, sadržavat će podatke o izvorima prikupljanja informacija, mehanizmima za institucionalna 
savjetovanja na razini lokalne samouprave, zahtjevima vezanim uz sudjelovanje javnosti, vlasničkim pitanjima, načinima 
određivanja granica javnog i privatnog zemljišta, mogućim javnim inspekcijama, rokovima za dostavljanje obavijesti, 
žalbama i odobrenjima. U ugovor o zajmu uvrštena je izričita odredba prema kojoj je spomenute smjernice potrebno 

izraditi najkasnije do 31. ožujka 2003. Te će se smjernice primjenjivati i na druga ekološki osjetljiva područja (močvarna 
područja, obale rijeka, strma područja, osjetljiva staništa itd.). Nakon što bude privatizirano, šumsko zemljište će 
podlijegati zahtjevima utvrđenim u programima gospodarenja šumama, koji se bez razlika primjenjuju na šumsko 
zemljište u javnom i u privatnom vlasništvu. 
 
5.2  Koje su glavne značajke Projekta gospodarenja okolišem i jesu li one primjerene? 
 
Ne primjenjuje se. 
 
5.3  Za projekte kategorije A i B: kronologija i status ocjene okoliša: 

Datum primitka završne verzije: N/P  
 
 
5.4  Kako su sa zainteresiranim stranama obavljena savjetovanja o utjecajima na okoliš i predloženom planu gospodarenja 
okolišem u fazi (a) ispitivanja stanja u pogledu okoliša i (b) izrade nacrta izvješća o obavljenoj ocjeni okoliša? Ovdje valja 
opisati primijenjene mehanizme savjetovanja i skupine s kojima su savjetovanja obavljena. 
   

Ne primjenjuje se. 
 
5.5  Koji su mehanizmi uspostavljeni radi praćenja i ocjene utjecaja projekta na okoliš? Odražavaju li odabrani pokazatelji 
ciljeve i rezultate Projekta gospodarenja okolišem? 
 
Ne primjenjuje se. 
 
6.  Socijalna pitanja: 
6.1  Sažeti prikaz ključnih socijalnih pitanja bitnih za ciljeve projekta i prikaz rezultata projekta u pogledu socijalnog 
razvoja 
 
Tijekom pripreme projekta, pod nadzorom pripremnog tima britanskog Odjela za međunarodni razvoj (DFID) obavljena je 
socijalna ocjena kako bi se dobili pouzdani podaci o zainteresiranim stranama u projektu, kao i o socijalnom i 
institucionalnom kontekstu u kojem se projektne djelatnosti pripremaju te će se provoditi.  Istraživanje je provedeno na 
pet različitih lokaliteta: u Zagrebu, Puli, Rijeci, Kninu i Belom Manastiru u Baranji. Pripremni tim je izradio projektne 
zadatke za socijalnu ocjenu i upitnike u tijesnoj suradnji s Ministarstvom pravosuđa i jednom hrvatskom tvrtkom za 
društvena istraživanja. Anketom je obuhvaćen širok raspon društvenih skupina i pitanja, kao što su bivši vlasnici čija je 
imovina nacionalizirana nakon 1941, najmoprimci i korisnici imovine za koju su podneseni zahtjevi za povrat, vlasnici 
imovine koji su naišli na teškoće u vraćanju imovine u njihov posjed te prognanici i izbjeglice. 
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Socijalna ocjena je potvrdila da ključne zainteresirane strane smatraju da je postupak upisa nekretnina predug, preskup i 
presložen. Vlasnici nekretnina su izjavili da je glavni razlog iz kojeg upisuju svoju imovinu jamstvo da će njihova djeca u 
budućnosti imati veću mogućnost nasljeđivanja imovine. Neki su, međutim, izjavili da ne vide baš puno poticaja za upis 
svojih imovinskih transakcija, a ako to i učine, to je zbog toga što to nalaže zakon. Isto tako, izjavili su da su slabo 
upoznati sa zakonima, postupcima i naknadama. 
 
U okviru socijalne ocjene i tijekom rada projektnog tima na terenu, pojavio se i niz pitanja vezanih uz povrat zemljišta i 
drugih nekretnina bivšim vlasnicima. Ta se pitanja odnose na nedostatak dokaza o vlasništvu, poteškoće u određivanju 
granica, obvezu poštivanja prava sadašnjih korisnika itd. Zahvaljujući nastojanjima dobro organiziranih bivših vlasnika, 
određenih skupina građanskog društva i međunarodne zajednice, hrvatska Vlada je otvorila mogućnost izmjena i dopuna 
postojećeg zakona o povratu imovine, kako bi se riješili problemi zainteresiranih strana, uključujući proširenje prava na 
naknadu na imovinu oduzetu prije Drugog svjetskog rata; proširenje prava na naknadu na drugi i treći naraštaj potomaka 
prvobitnih vlasnika imovine; proširenje kruga osoba i institucija koje mogu ostvariti pravo na naknadu; i daljnje 
ograničavanje slobode odlučivanja vlade u uskraćivanju prava na naknadu. Iako ovo proširenje prava na naknadu može 
staviti pod pitanje određena vlasnička prava zasnovana tijekom proteklih godina, smatra se da ni sadašnji status pitanja 
vezanih uz povrat imovine niti predložene izmjene i dopune zakona ne predstavljaju ozbiljnu zapreku uspjehu projekta. 
Projekt neće biti usmjeren na područja gdje se postavlja najveći broj pitanja povrata imovine te povratnika i prognanika, 
ali se suočavanje s tim pitanjima tijekom njegove redovne provedbe smatra neizbježnim, pri čemu se ona mogu riješiti na 
djelotvoran način i bez ikakvih incidenata. Pitanjima povrata se ne bavi niti jedna od projektnih institucija, već mjesna 
povjerenstva. Nakon što se tijekom provedbe projekta stekne određeno iskustvo i razrade postupci, možda bi se čak bilo 
poželjno i izričito pozabaviti katastarskim i zemljišnoknjižnim pitanjima na problematičnim područjima, ukoliko ona 
ostanu neriješena i nakon snažnih nastojanja Vlade koja su u tijeku. 
 
Situacija s povratnicima. Pitanje povratnika razmotreno je pri osmišljanju projekta, a o njemu će se voditi računa i dalje 
tijekom provedbe. U slučaju kninskog područja, približno 200.000 osoba srpske nacionalnosti bilo je prisiljeno otići kada 
je Hrvatska vojska ponovno zauzela to područje u ljeto 1995. Tisuće izbjeglih bosanskih Hrvata zaposjelo je tamošnje 
srpske kuće i stanove napuštene 1995. godine, a kada su se srpski povratnici 1998. i poslije počeli vraćati i polagati pravo 
na svoju imovinu, nisu mogli doći u posjed svojih zauzetih domova jer su, prema hrvatskim propisima, bosanski Hrvati 
imali pravo zadržati zaposjednute domove u posjedu sve dok im Vlada ne pronađe zamjenski smještaj. Međutim, u 
posljednje se vrijeme povratak pripadnika srpske manjine ubrzao, a određeni diskriminacijski postupci su dokinuti. 
Ponovno ostvarivanje imovinskih prava - koje je zakonom zajamčeno, ali je u praksi bilo ograničavano, pa čak i 
uskraćeno mnogim srpskim povratnicima - vidno se poboljšalo. Prema podacima UNHCR-a, preostalo je još samo 9.000 
slučajeva zaposjednute srpske imovine, što je polovica prvobitnog broja, a Vlada se obvezala da će te slučajeve riješiti do 
konca 2002. Stambeno pitanje još uvijek stvara ozbiljnu napetost između srpske i bosanske zajednice u Kninu, jer se dvije 
etničke skupine sada nadmeću za isti ili sličan stambeni fond u gradu u kojem se broj stanovnika gotovo udvostručio od 
1991. 
 
K tome, između 1991. i 1995. godine, približno 50.000 stanova u državnom, tj. društvenom, vlasništvu dano je nesrpskom 
stanovništvu kada je znatan broj Srba napustio Hrvatsku tijekom i nakon 1991. U studenom 2001., Vrhovni sud je ovu 
praksu proglasio neustavnom, a Vlada RH je ubrzo nakon toga donijela odluku o vraćanju tih stanova prvobitnim 
posjednicima do kraja 2002., pri čemu bi se prognanicima ponudio zamjenski smještaj. Ishod svega ovoga će se pratiti u 
okviru projekta, budući da većina Srba na povrat svojih stanova čeka već nekoliko godina. 
 
Konačno, velik broj kuća u vlasništvu Srba i Hrvata teško je oštećen tijekom i nakon rata, ali bivše vlasti su bile vrlo 
selektivne i u obnovi i ponovnoj izgradnji domova uglavnom su pomagale hrvatskoj etničkoj zajednici. No, ova je praksa 
promijenjena 2000. godine, djelomice slijedom pritiska i novčane potpore donatorske zajednice. Tada se Vlada obvezala 
da će potporu za obnovu odobravati na nediskriminirajućoj osnovi svim osobama koje se stvarno vrate u Hrvatsku i u njoj 
ostanu prebivati tijekom razdoblja od 5 godina, što bi prema grubim procjenama UNHCR-a podrazumijevalo 25.000 
slučajeva od više od 35.000 slučajeva koliko je do sada utvrđeno. Vlada je nadalje odlučila da će ovo pitanje riješiti do 
kraja 2003. godine, iako će stvaran rad na obnovi vjerojatno trajati dulje. 
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Rezultati na području socijalnog razvoja. 
Koncepcija projekta će dovesti do ostvarenja kako izravnih tako i posrednih rezultata na području socijalnog razvoja. Oni 
će biti ostvareni na četiri osnovna načina: 
 
Ponajprije, projekt će uključivati i oslanjati se na sudjelovanje gotovo svih društvenih skupina (sadašnjih i bivših vlasnika 
i posjednika), budući da je proces upisa nekretnina sustavan i oslanja se na savjetovanja s većinom ako ne i svim 
posjednicima zemljišta o imovinskim i drugim s time povezanim pravima, i to poglavito putem razgovora na licu mjesta. 
Prethodne obavijesti o savjetovanjima i razgovorima se objavljuju u dnevnom tisku i putem drugih sredstava javnog 
priopćavanja, na seoskim i gradskim okupljanjima, mjesnim vijećima, forumima, sastancima savjetodavnih skupina, 
sastancima u domovima ispitanika i radionicama.  Kao drugo, razvojem jasnih i transparentnih pravila, postupaka i normi 
za uknjižbu nekretnina, pružit će se izravna podrška ponovnoj izgradnji povjerenja u državne institucije. Projekt će 
također podržati sudjelovanje nevladinih udruga, privatnih tvrtki, stanarskih udruga te poticati sudjelovanje pravnika, 
posrednika u prometu nekretnina, javnih bilježnika i mjeritelja. To će se ostvariti putem kampanje javnog 
informiranja/promidžbe, pravne pomoći koja će se djelomice financirati iz sredstava projekta i angažmana određenih 
zainteresiranih strana u praćenju provedbe projekta na lokalnoj razini. 
 
Kao treće, u projektu će sudjelovati i iz njega izvući korist i siromašni posjednici i korisnici zemlje. To će se ostvariti: (i) 
pružanjem pravne pomoći siromašnim posjednicima i korisnicima zemlje, koji će dobivati savjete od pravnih stručnjaka 
plaćenih u okviru projekta; (ii) podrškom sustavnom pristupu upisu nekretnina, koji je već samo po sebi sklon 
siromašnom stanovništvu, jer uključuje uknjižbu svih nekretnina od jednog sela do drugog, od jedne čestice do druge, bez 
ikakvog troška za korisnike. Sustavni upis češće donosi koristi siromašnim posjednicima i korisnicima zemljišta, koji 
nemaju nikakve druge mogućnosti za upis i osiguranje svojih prava, za razliku od posjednika i korisnika iz srednjih 
dohodovnih skupina, koji na raspolaganju imaju i druga sredstva za ubrzavanje upisa svoje imovine, poglavito 
poduzimanjem prethodnih privatnih koraka. Konačno, sigurnost vlasničkih prava ostvarena putem projekta u mnogim će 
slučajevima povećati vrijednost imovine i utrživost malih i rascjepkanih zemljišnih čestica, koje su većinom u vlasništvu 
siromašnih seljaka koji ih obično ne mogu profitabilno obrađivati ili prodati. 
 
6.2  Sudionički pristup:  Kako ključne zainteresirane strane sudjeluju u projektu? 
 
Na temelju nalaza, terenskih promatranja i sastanaka obavljenih prilikom obavljanja socijalne ocjene s određenim 
stručnjacima i skupinama građanskoga društva, u koncepciju projekta uvrštene su sljedeće mjere: 
 

• U sklopu projekta financirat će se informativno-promidžbena kampanja vezana uz imovinska prava i obveze, 
uključujući i zahtjeve vezane uz upis, a koja će biti usmjerena prema vlasnicima nekretnina. Iako ju je osmislila i 
prezentirala stručna medijska tvrtka, ona će uvažavati regionalne posebnosti i, gdje god je to moguće, uključivati 
sudjelovanje lokalnih udruga i etabliranih institucija, kao što su mjesni odbori i tradicionalne seoske udruge. Te su 
lokalne institucije u prošlosti uspješno provele mnoge slične djelatnosti. Osim toga, na raspolaganju će biti i male 
brošure i leci u kojima će jednostavnim riječima biti objašnjeni pojmovi poput imovinskih prava, postupaka upisa, 
katastarskih podataka, naknada, bitnih rokova i procesa. Ti će materijali također uključivati određene obrasce 
potrebne za upis, kao što su standardni ugovori i obrasci prijedloga za upis, te podatke o tome gdje se može dobiti 
pomoć i savjet. 

 
• Ključne zainteresirane strane će dobiti priliku da tijelima nadležnim za provedbu projekta iznesu svoja gledišta o 

projektu. Taj će proces obuhvaćati: (i) forum ili vijeće zainteresiranih strana, u okviru kojega će se napredak u 
provedbi projekta ocjenjivati na polugodišnjoj osnovi i na temelju niza pokazatelja koje utvrdi projektni tim te će 
se davati doprinos izvješćima o napredovanju, koja će Jedinica za provedbu projekta izrađivati kao dio postupka 
praćenja. To će se ugraditi u sastav i djelokrug predloženog savjetodavnog vijeća koje će pružati pomoć 
Koordinacijskom odboru za provedbu projekta.; i (ii) područne ili mjesne savjetodavne odbore koji će biti 
priključeni uredima gradonačelnika i načelnika općina i pomagati im u praćenju provedbe projekta na lokalnoj 
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razini. Taj se pristup već primjenjuje u okviru pilot-projekata, pa će biti formaliziran i primijenjen i na predloženi 
projekt. 

 
• Budući da će se projekt provoditi u jedinicama lokalne samouprave i zbog mnogih lokalnih razlika u postupku 

obavljanja katastarskih i zemljišnoknjižnih poslova, u projekt će biti uključena i povratna informacija ovih 
lokalnih foruma ili vijeća. 

 
• Projektni tim je Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi preporučio da razmotre korištenje 

sudioničkih lokalnih i tradicionalnih institucija u rješavanju sporova. Tako bi se primjerice koristile mjesni odbori 
i mirovna vijeća, jasno, pod uvjetom da su opstala na ciljnim područjima projekta i ukoliko ih ciljno stanovništvo 
i nadležna tijela vlasti smatraju prihvatljivim mehanizmima za rješavanje sporova, a putem kojih bi se savjeti 
pružali prije pokretanja službenih sudskih postupaka rješavanja sporova u okviru sustavne obnove zemljišnih 
knjiga. 

 
U Zagrebu su za vrijeme pripreme projekta održane dvije uspješne radionice donatora, i u svakoj je sudjelovalo više od 40 
predstavnika civilnog društva, nevladinih udruga, kao i Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave.  
 
6.3  Kako su u projekt uključena savjetovanja ili suradnja s nevladinim udrugama i drugim organizacijama građanskog 
društva? 
 
Predstavnici nevladinih udruga i posebnih organizacija poput Zajednice hrvatskih otoka bit će pozvani da se uključe u 
praćenje provedbe projekta kao pridruženi članovi Savjetodavnog vijeća Koordinacijskog odbora projekta. U slučaju 
Zajednice hrvatskih otoka, njena važnost proizlazi iz turističkih pitanja i pitanja nacionalne sigurnosti, ali i zbog velike 
rascjepkanosti zemljišta i uznapredovale depopulacije u obalnim područjima. Kao što smo već napomenuli, vijeća, forumi 
i savjetodavni odbori zainteresiranih strana će se uglavnom sastojati od predstavnika nevladinih udruga te će biti izravno 
uključeni u praćenje projektnih djelatnosti. To će obuhvaćati i stalna savjetovanja i suradnju s međunarodnim partnerima 
koji se bave izbjegličkim pitanjima i povratom oduzete imovine. 
 
6.4  Koji su institucionalni aranžmani predviđeni kako bi se osiguralo da se projektom ostvare rezultati na području 
socijalnog razvoja? 
 
Nevladine udruge će biti pozvane da se pridruže projektnom savjetodavnom timu te da sudjeluju u radu regionalnih 
timova. U okviru postupka praćenja, sudjelovat će i u okruglim stolovima i raspravama fokusnih skupina. 
 
6.5  Kako će se u okviru projekta pratiti uspješnost u ostvarenju rezultata na području socijalnog razvoja? 
 
Projekt će kao redovni dio provedbe obuhvaćati ankete među korisnicama, “brze” socijalne ocjene, radionice 
zainteresiranih strana. Vijeća građana, forumi i savjetodavni odbori neće biti samo redovno upoznavani i konzultirani u 
pogledu anketa i “brzih” socijalnih odbora, već će se od njih tražiti i da razmatraju pitanja koje se pojave tijekom 
odvijanja projekta, osobito na lokalnoj razini. Povremena preispitivanja projekta i preispitivanja na sredini njegovog 
trajanja će se provoditi zajedno s predstavnicima ključnih zainteresiranih strana, a s njima će biti upoznata i široka javnost 
i stručni krugovi. 
  
7.  Sigurnosne politike: 
7.1  Primjenjuje li se bilo koja od sljedećih sigurnosnih politika na predmetni projekt? 
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 Politika Primjenjivost 

 Ocjena okoliša (OP 4.01, BP 4.01, GP 4.01) Da 
 Prirodna staništa (OP 4.04, BP 4.04, GP 4.04) Ne 
 Šumarstvo (OP 4.36, GP 4.36) Ne 
 Suzbijanje pošasti (OP 4.09) Ne 
 Kulturna dobra (OPN 11.03) Ne 
 Autohtoni narodi (OD 4.20) Ne 
 Prisilno preseljavanje (OP/BP 4.12) Ne 
 Sigurnost brana (OP 4.37, BP 4.37) Ne 
 Projekti na međunarodnim vodama (OP 7.50, BP 7.50, GP 7.50) Ne 
 Projekti na spornim područjima (OP 7.60, BP 7.60, GP 7.60)* Ne 

 
 
7.2  Opis pretpostavki stvorenih projektom kako bi se zajamčilo pridržavanje primjenjivih sigurnosnih politika 

 
Pridržavanje sigurnosnih politika Banke o okviru projekta razmotreno je kako bi se osiguralo da su pri osmišljanju 
projekta u obzir uzeta sva možebitna pitanja, te je zaključeno da predloženi projekt na nalaže primjenu niti jedne 
sigurnosne politike Banke, osim operativne politike ocjene utjecaja na okoliš, koja se primjenjuje čak i ako se ne predviđa 
nikakav štetan učinak na okoliš, a projekt je dobio ocjenu C. 
 
Prisilno preseljavanje. Projekt sam po sebi neće dovesti do preseljavanja. Unatoč nedavnim raseljavanjima ljudi na 
Balkanu, Vlada RH je poduzela korake kako bi hrvatskim građanima koji posjeduju imovinu u Bosni i Hercegovini ili 
Srbiji omogućila njenu prodaju, a da se pritom ne moraju vraćati u ta područja. Isto vrijedi i za pripadnike ostalih etničkih 
skupina koji posjeduju imovinu u Hrvatskoj, a morali su je napustiti zbog ratnih zbivanja. Privatni posrednici u prometu 
nekretnina sada omogućavaju prodaju imovine preko granica. 

Ni bespravna gradnja neće dovesti do preseljavanja, jer pojedinci su u većini slučajeva vlasnici zemljišta na kojem su 
takvi objekti izgrađeni. 

Kulturna dobra. U Hrvatskoj su doneseni i provode se primjereni zakoni i propisi o zaštiti kulturnih dobara. Mjerodavno 
zakonodavstvo obuhvaća Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o prostornom uređenju i propise koji se 
primjenjuju na izradu određenih dijelova studija o utjecaju na okoliš. Ministarstvo kulture je odgovorno za nadzor nad 
zaštitom kulturnih dobara, dok su lokalna tijela nadležna za graditeljstvo i prostorno uređenje ovlaštena izdavati dozvole 
za planiranje i gradnju koja utječe na objekte i područja od kulturnog značaja. Postoji sustav popisa kulturnih dobara, koji 
se povremeno preispituje i ažurira. Zakonom su predviđeni i zaštitni postupci koje valja slijediti u slučajevima kada se 
dobra od kulturnog značaja otkriju pri izvođenju građevinskih i drugih radova. Zaštita kulturnih dobara u Hrvatskoj nalazi 
se pod utjecajem brojnih pitanja kao što su manjak sredstava i politički kompromis u korist razvojnog programa, ali nema 
dokaza da ta pitanja podrivaju temeljne ciljeve ili se značajnije razlikuju od pitanja s kojima se suočavaju i razvijenija 
gospodarstva. 

Pravila zaštite kulturnih dobara ograničavaju i imaju prevagu nad pravima gradnje koja proizlaze iz privatnog vlasništva, 
pa i iz bilo kojeg drugog oblika posjedovanja imovine. Shodno tome, ciljevi projekta vezani uz određivanje granica 
zemljišta i razjašnjenje i osiguravanje vlasničkih prava neće utjecati na zaštitu kulturnih dobara. Naprotiv, projekt će 
očuvanju kulturnih dobara donijeti korist, jer će se razjasniti njihova katastarska i imovinsko-pravna situacija, čime će se 
olakšati i posao urbanista uključenih u određivanje granica zaštićenih područja. Projekt će pomoći u provedbi novog 
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojim su utvrđene obveze vlasnika, a pomoći će i u razjašnjavanju situacije 
na dalmatinskoj obali, gdje su nekoliko posjeda napustili njihovi vlasnici koji su se iselili u inozemstvo i gdje država ne 
može intervenirati kako bi osigurala njihovo očuvanje sve dok se ne pronađu nasljednici. 

F.  Održivost i rizici 
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1.  Održivost: 

U okviru projekta, istražit će se mogućnosti potpunog ili djelomičnog pokrića troškova kako bi se troškovi održavanja 
katastarskog i zemljišnoknjižnog sustava pokrili u okviru korporativnih / poslovnih planova čija se izrada predviđa. 
Iskustvo iz drugih zemalja pokazuje da se lokalni zemljišnoknjižni i katastarski uredi u većini slučajeva samofinanciraju 
na temelju naknada za upis transakcija, uknjižbu i pružanje informacija, i to nakon što se obavi početno ulaganje u sustav 
uknjižbe. Većina ureda za katastar trenutno pokriva oko 20 posto svojih troškova (najbolja međunarodna praksa pokazuje 
da je moguće pokriti najviše 70 posto troškova, iako tek u iznimnim slučajevima), dok zemljišnoknjižni odjeli općinskih 
sudova pokrivaju znatan dio svojih troškova, iako nemaju pravo zadržati bilo koji dio sredstava ostvarenih svojim 
naknadama. Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava uviđaju važnost razrade pristupa poslovnog planiranja i 
razmatranja koraka u cilju pokrića troškova. 
 
2.  Ključni rizici (koji se odnose na neuspjeh u ostvarenju ključnih pretpostavki iz četvrtog stupca u prilogu 1.): 

 

Rizik Ocjena rizika Mjera za ublažavanje rizika 
Od rezultata do cilja   

- socijalna i politička pitanja vezana uz 
prisutnost različitih etničkih skupina u 
određenim područjima Hrvatske (npr. 
Dalmacija i Slavonija) stvaraju 
nedostatak javnog povjerenja u cjeloviti 
katastarski i zemljišnoknjižni sustav i 
svijesti o njegovom postojanju; 

Z - tijekom pripreme je obavljena socijalna 
ocjena, a njeni su rezultati ugrađeni u konačnu 
koncepciju projekta; provodit će se i opsežna 
kampanja upoznavanja javnosti sa svrhom 
projekta, uz sudjelovanje svih “nedržavnih” 
zainteresiranih strana u trajnoj javnoj raspravi 
o koncepciji i provedbi projekta 

- još nije postignuta suglasnost među 
ministarstvima uključenim u uspostavu 
institucionalnog mehanizma za 
upravljanje projektnim djelatnostima u 
katastarskom i zemljišnoknjižnom 
sustavu. 

U  - suradnja između dvaju ministarstava je 
predviđena zakonom, a uvođenjem 
zajedničkog informatičkog i informacijsko-
upravljačkog sustava, djelatnosti koje se 
financiraju u sklopu komponente C će 
pripomoći uspostavi jedinstvenog 
funkcioniranja katastarskog i 
zemljišnoknjižnog sustava. Isto tako, osnovat 
će se međuministarska zajednička Jedinica za 
provedbu projekta i Koordinacijski odbor 
projekta, a potpisivanje sporazuma o provedbi 
projekta bit će jedan od preduvjeta za početak 
pregovora; 

Od komponenti do rezultata   

-u javnosti i među financijskim 
posrednicima prisutan je otpor prema 
promjenama i manjak povjerenja u 
pouzdanost novo-uspostavljenog 
cjelovitog zemljišnoknjižnog sustava i 
svijesti o njegovom postojanju; 

U - u okviru projekta, organizirat će se kampanja 
upoznavanja javnosti i izobrazba 
zainteresiranih strana; 
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- neučinkovito upravljanje 
zemljišnoknjižnim sustavom na 
općinskim sudovima s obzirom na 
manjak transparentnosti i otpor 
određenih strana prema rješavanju 
zaostataka, posebice u najvećim 
gradovima; 

Z - u Ministarstvu pravosuđa osnovan je novi 
Odsjek za zemljišnoknjižno pravo koji će 
uvesti nove metode i sustav upravljanja; 
provest će se obuka djelatnika Odsjeka za 
zemljišnoknjižno pravo i Jedinica za provedbu 
projekta i razradit će se novi ciljevi i pratit će 
se njihovo ostvarenje; 

- odsustvo odgovarajućih financijskih 
mehanizama za održavanje primjerenog 
funkcioniranja i povremeno usavršavanje 
cjelovite infrastrukture; 

U - u okviru projekta, razvit će se mehanizam 
pokrića troškova primjenom pristupa 
korporativnog / poslovnog planiranja; 

- suradnja između Državne geodetske 
uprave, Ministarstva pravosuđa i sudova; 

Z - osnovat će se predstavnički Odbor za 
koordinaciju projekta i područni 
koordinacijski timovi; 

- nedjelotvorna koordinacija između 
pojedinih donatora. 

U - održavat će se godišnji skupovi donatora na 
temelju Memoranduma o razumijevanju 
utvrđenog prilikom drugog koordinacijskog 
skupa u ožujku 2002. 

Ukupna ocjena rizika Z  
   

 
Ocjene rizika - V (visoki rizik), Z (znatan rizik), U (umjeren rizik), N (zanemariv ili nizak rizik) 

 

3.  Mogući proturječni aspekti: 

Pravni položaj hrvatskih Srba koji su tijekom rata napustili zemlju i sada se vraćaju, kako se čini, trenutno se stabilizirao u 
pozitivnom smislu, tj. kreće se u pozitivnom pravcu. U rujnu 2001. godine, Vlada je donijela odluku prema kojoj se sva 
privatna imovina koju su kao izbjeglice zaposjeli bosanski Hrvati do konca 2002. mora vratiti njenim vlasnicima, tj. 
srpskim Hrvatima. Čini se da je Vlada počela provoditi tu odluku, iako su joj za to potrebna znatna novčana sredstva, a 
javno mišljenje je podijeljeno. Sada se za kraj 2002. predviđa donatorska radionica na temu potpore provedbi “Akcijskog 
plana za provedbu i povrat imovine do kraja 2002”, a na sudjelovanje u radu tog skupa je pozvana i Banka. 
 
Predloženi projekt će se provoditi u suradnji s UNHCR-om kako bi se razvila strategija bavljenja područjima zemlje na 
kojima je prisutan problem odsutnih vlasnika. 
 
G.  Glavni uvjeti zajma 
 

1.  Uvjeti stupanja zajma na snagu 

  
( ) Zajmoprimac će podnijeti Banci odluku dvoje supredsjedatelja Koordinacijskog odbora projekta, s kojom će 

Banka biti sporazumna, koja će definirati status, funkcije, proces odlučivanja i aranžmane za podnošenje 
izvješća za Koordinacijski odbor projekta i Jedinicu za provedbu projekta;  

 
2.  Ostalo [razvrstati prema vrsti odredaba koje se koriste u pravnim ugovorima] 

 

Upravljanje projektom: 

 

(i) Tijekom provedbe projekta, Vlada će se pobrinuti da čitavo vrijeme djeluje Jedinica za provedbu projekta, čiji će 
djelokrug i odgovornosti biti prihvatljivi za Banku i koji će biti sastavljen od voditelja i ključnih djelatnika s 
odgovarajućom stručnom spremom, iskustvom i radnim zadacima koje će Banka smatrati zadovoljavajućima. 
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(ii) Tijekom provedbe projekta, Vlada će se pobrinuti da čitavo vrijeme djeluje Koordinacijski odbor projekta, kojim 
će supredsjedati imenovani predstavnici Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, a u kojem će voditelj 
projekta obnašati dužnost tajnika, ali kao član bez prava glasa, i čije će članove i radne zadatke Banka smatrati 
zadovoljavajućima. 
 
(iii) Tijekom provedbe projekta, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava će održavati institucionalne 
timove koji će pružati smjernice, pratiti i nadzirati rad Ureda za provedbu projekta. 
 
(iv) Ministarstvo pravosuđa će se pobrinuti za stalno djelovanje i u proračunu predvidjeti sredstva za Odsjek za 
zemljišnoknjižno pravo, koji će nadzirati zemljišnoknjižnu djelatnost općinskih sudova i, u suradnji s Jedinicom za 
provedbu projekta, nadgledati obavljanje projektnih poslova vezanih uz Ministarstvo pravosuđa. 
 
(v) Tijekom provedbe projekta, Vlada će održavati odgovarajuće mehanizme kojima će se osigurati koordinacija i 
zajedničko djelovanje (uključujući, prema potrebi, posebne radne skupine) Gradskog zavoda za katastar i 
Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Gradu Zagrebu. 
 
Provedba: 

 
(vi) Do 31. ožujka 2003., Državna geodetska uprava će Banci dostaviti smjernice s napucima za urede za katastar, 
mjeritelje i zemljišnoknjižne odjele, a u pogledu obavljanja izmjera, izrade karata i prikupljanja podataka o vlasnicima 
na šumskim područjima, i to na način kojim se jamči dugoročno održivo gospodarenje šumama. 
 
(vii) Nadležna ministarstva će se pobrinuti da se u Državnoj geodetskoj upravi i općinskim sudovima u okviru 
projekta izrade i provedu poslovni planovi njihove katastarske odnosno zemljišnoknjižne djelatnosti, a na temelju 
standardiziranih obrazaca koje će izraditi Odsjek za zemljišnoknjižno pravo.  Ti planovi aktivnosti bi uključili 
koncepcije povrata troškova. Njihova provedba će početi do 31. siječnja 2005; 
 
(viii) Do 31. siječnja 2004., pripremit će se za Banku zadovoljavajuće uredbe kojima će se unaprijediti postupci za 
učinkovit upis stanova, zgrada, susjednih zemljišta i zajedničkog vlasništva, do 31. siječnja 2004; 
 
(ix) Za potrebe institucija uključenih u Projekt sređivanja katastra i zemljišnih knjiga, kao i za korisnike sustava tih 
institucija, nadležna ministarstva će razviti i provesti Banci prihvatljivu strategiju komunikacijske tehnologije i 
informacijskog upravljanja. U taj bi posao bili uključeni Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa i općinski 
sudovi (sa svojom funkcijom uknjižbe), Ured za informatizaciju Vlade RH i Gradski zavod za katastar i geodetske 
poslove Grada Zagreba. Nacrt strategije, koju će Banka smatrati zadovoljavajućom, bit će pripremljen do 31. prosinca 
2003, a strategija će se početi provoditi do 28. veljače 2004. 

 
(x) Jedinica za provedbu projekta će do 31. rujna 2005. godine sastaviti izvješće na sredini trajanja projekta (“mid-
term review report”), u kojem će se naglasak staviti na napredovanje i prepreke u provedbi projekta do tog datuma. 
Ovo će izvješće poslužiti kao osnova za zajedničku misiju koju će sredinom trajanja projekta, a radi njegovog 
razmatranja, obaviti Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa i Svjetska banka. Tijekom ovog razmatranja, 
obavit će se i ocjena petogodišnjih planova Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa, a kao dio plana 
djelovanja u daljnjoj provedbi. Nakon toga, nadležna ministarstva će poduzeti one mjere koje su potrebne za uspješno 
ostvarenje ciljeva projekta. 
 
(xi) Jedinica za provedbu projekta će se pobrinuti da neovisna revizorska tvrtka, prihvatljiva za Svjetsku banku, 
revidira projektne račune (uključujući posebni račun i sva izvješća o izdacima) u skladu s Međunarodnim revizijskim 
standardima (ISA). Izvješća o obavljenoj reviziji dostavit će se Banci u roku od šest mjeseci od završetka svake 
fiskalne godine. 
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(xii) Jedinica za provedbu projekta će najkasnije do 30. studenog svake godine pripremiti godišnji plan rada, koji će 
obuhvaćati i financijski plan i plan nabave i koji će Banka i Koordinacijski odbor projekta smatrati zadovoljavajućim. 
U tom će planu biti objedinjeni rezultati djelatnosti praćenja i ocjene, a bit će priložen planu provedbe projekta. 
 
(xiii) Do završetka projekta, Jedinica za provedbu projekta se treba pobrinuti za izradu nacrta izvješća o dovršenju 
provedbe, koje će biti spremno za zajedničku misiju koju će Svjetska banka, EU i Vlada RH obaviti radi provjere 
dovršenja provedbe projekta. 
 
(xiv) Ukoliko sredstva iz programa CARDS za 2002., koja bi prema predviđanjima trebala biti na 
raspolaganju u prvom tromjesečju 2003. godine, ne budu aktivirana i dostupna projektnim institucijama 
prije 30. lipnja 2003., tada bi Vlada RH trebala osigurati alternativne izvore sredstava potrebnih za uspješnu 
provedbu predloženog projekta. 

 
H.  Spremnost za provedbu 
 
1. a) Tehnička projektna dokumentacija za djelatnosti u prvoj godini je dovršena i spremna za početak provedbe. 
1. b) Nije primjenjivo. 
 
2. Dokumentacija o nabavi za djelatnosti u prvoj godini je dovršena i spremna za početak provedbe projekta. 
3. Plan provedbe projekta je ocijenjen i zaključeno je da je realan i zadovoljavajuće kvalitete. 
4. Sljedeće stavke nedostaju i o njima se raspravlja u okviru uvjeta zajma (dio G): 
 
 
I.  Pridržavanje politike Banke 

X 1. Ovaj projekt je u skladu sa svim primjenjivim politikama Banke. 
   2. Preporučuje se da se odobre sljedeće iznimke u odnosu na politiku Banke. Projekt je u skladu sa svim ostalim 
primjenjivim politikama Banke. 
 
 
     
Lynn C. Holstein  Joseph R. Goldberg  Andrew N. Vorkink 
Voditelj tima 
 

 Voditelj / direktor sektora 
 

 Voditelj / direktor za RH 
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OCS PAD Form: Rev. March, 2000 

 
 

Prilog 1:  Sažetak nacrta projekta  
 

HRVATSKA: Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra  
 

\ 

 

Hijerarhija ciljeva  
Glavni pokazatelji 

uspješnosti  
Strategija prikupljanja 

podataka   
 

Kritičke pretpostavke   
Cilj Strategije pomoći 

Hrvatskoj povezan sa 

sektorom : 

Sektorski pokazatelji: Izvještaji o sektoru/ državi:  (od cilja do misije Banke) 

• Poboljšati upravljanje 
olakšavanjem  
izvršenja imovinskih 
prava u sudovima   

• Smanjiti korupciju 
poboljšanjem 
funkcioniranja javnih 
institucija povezanih 
s katastrom i 
uknjižbom nekretnina  

• Pomoći razvoj 
privatnog sektora 
poboljšanjem 
učinkovitosti 
gruntovnica, i time 
pomoći razvoju 
funkcionalnih tržišta 
nekretnina i 
učinkovitog 
financijskog 
posredovanja na 
temelju čvrstog 
jamstva  

• Učinkovitost tržišta 
nekretnina, mjereno 
u smislu 
pravodobnih i 
sigurnih  transakcija, 
te povećanje 
domaćih i stranih 
izravnih ulaganja  

• Periodični 
ekonomski izvještaji 
o zemlji   

• Redovito 
izvješćivanje o 
projektu  

 
 

• Sigurnost imovinskih 
prava povećava 
upravljanje 
produktivnošću i 
resursima te 
investicije  

• Nova poduzeća će 
stvoriti dohodak i 
time smanjiti 
siromaštvo 

• Opće poboljšanje 
gospodarskih uvjeta  

• Nema novih 
zakonskih prepreka 
razvoju tržišta 
nekretnina   

• Izmjera i drugi 
zadaci i dalje se 
povjeravaju na 
izvršenje privatnom 
sektoru 
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Razvojni cilj projekta: Pokazatelji rezultata / 

Učinka: 

Izvještaji o projektu: (od cilja do svrhe) 

• Izgraditi učinkovit 
sustav zemljišne 
uprave u svrhu 
pridonošenja razvoju 
učinkovitih tržišta 
nekretnina  

• Katastarske i 
zemljišnoknjižne 
evidencije u 5 posto 
države će se 
integrirati i postati 
potpuno funkcionalne 
upotrebom najbolje 
raspoložive prakse i 
tehnologije i bit će 
potpuno u skladu s 
dugoročnim 
nastojanjima kako su 
prikazana u zakonu o 
zemljišnim knjigama 
i katastru; 

• Povećanje razine 
usklađenosti između  
podataka u katastru i 
onih koji se vode u 
odgovarajućim 
zemljišnim  knjigama 
u područjima 
uključenim u projekt 
do 80 posto tijekom 
projekta (sada iznosi 
73% u cijeloj zemlji i 
39% u  Zagrebu); 

• Smanjen broj 
zaostataka: u 
općinama uključenim 
u projekt predmete 
stare bar tri godine 
treba riješiti do 31. 
prosinca 2003; 
predmete stare bar 
dvije godine treba 
riješiti do 31. 
prosinca 2004; 
predmete stare bar 
jednu godinu treba 
riješiti do 31. 
prosinca 2005;  

• Smanjena cijena 
transakcija u katastru 
i zemljišnim 
knjigama; 

• Povećan broj uknjižbi 
stanova u  zemljišne 
knjige; 

• Smanjeno vrijeme 
transakcija u 

• Tromjesečni 
izvještaji iz 
zemljišnoknjižnih 
odjela  

• Tromjesečni izvještaji 
područnih 
katastarskih ureda   

• Tromjesečni izvještaji 
Ministarstva financija 
o  kupoprodaji 
nekretnina i porezima 
na kupoprodaju 
nekretnina   

• izvještaji o praćenju i 
ocjeni Jedinice za 
provedbu projekta 

• Izvještaji o nadzoru 
Banke   

• Stalna pozornost 
Vlade na funkcije 
katastra i uknjižbe 
nekretnina; 

• Nema novih 
zakonskih prepreka 
koje bi ometale  
tržište nekretnina 

• Dovoljan proračun za 
rad ustanova 
uključenih u projekt 
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područjima 
obuhvaćenim 
projektom prema 
sljedećim 
parametrima:  

- Zemljišnoknjižni odjeli 
općinskih sudova bi 
postigli kraće od sljedećih 
najdužih vremena obrade 
uknjižbe kupoprodaje i 
hipoteka u predmetima 
nespornog prijenosa 
vlasništva: do 31. prosinca 
2003: 40 dana; do 31. 
prosinca 2004: 20 dana; 
do 31. prosinca 2005: 10 
dana; do 31. prosinca 
2006: 5 dana; 
- Zemljišnoknjižni odjeli 
općinskih sudova postigli 
bi brzo davanje podataka 
o vlasničkim ispravama 
/izvadaka i drugih 
informacija iz sustava 
uknjižbe : do 31. prosinca 
2003: 20 dana; do 31. 
prosinca 2004: 10 dana; 
do 31. prosinca 2005: 5 
dana; do 31. prosinca 
2006, 2 dana; 
-  Katastarski uredi bi 
davali preslike 
katastarskih planova i 
druge podatke (za 
utvrđene pristojbe) 
strankama u razdoblju 
jednakom ili manjem od : 
do 31. prosinca 2003: 10 
dana; do 31. prosinca 
2004: 5 dana; do 31. 
prosinca 2005: 2 dana; do 
31. prosinca 2006: 1 dan; 
• Poboljšan zakonski 

okvir za tržišta 
nekretnina, a osobito 
u vezi sa sustavima 
uknjižbe stanova u 
uredima za katastar i 
zemljišnoknjižnim 
odjelima; 

• Povećano 
sudjelovanje novih 
socijalnih aktera 
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(nevladinih udruga – 
NGO-a, privatnih 
poduzeća) u procesu 
uknjižbe mjereno 
njihovim 
sudjelovanjem u 
Savjetodavnom 
vijeću i u regionalnim 
grupama za 
konzultacije. 
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Rezultat svake komponente: Pokazatelji rezultata: Projektni izvještaji: (od rezultata do cilja) 

Komponenta A – Razvoj 
zemljišnoknjižnog sustava   

• Poboljšan sustav 
uknjižbe nekretnina u 
sudovima   

• Institucionalni razvoj   
• Smanjeni zaostaci u 

zemljišnoknjižnim 
odjelima u 
područjima 
obuhvaćenim 
projektom  

• Pravna pomoć za 
osobe s niskim 
primanjima 

• Funkcionalan 
Odsjeka za 
zemljišnoknjižno 
pravo  (LRMU) u 
Ministarstvu 
pravosuđa   

• Operativna EOP 
zemljišna knjiga 
povezana s katastrom 
– usklađena i 
ažurirana, instalirana 
i provedena u 5 
gradova do prosinca  
2004, u 10 
regionalnih središta 
do prosinca 2005. 

• Strategija razvoja 
ljudskih resursa 
pripremljena do kraja 
2003. 

• Uspostavljen sustav 
upravljanja u svim 
zemljišnoknjižnim 
odjelima općinskih 
sudova s mjesečnim 
podnošenje izvještaja 
Odsjeku za 
zemljišnoknjižno 
pravo   

• Priprema 
korporativnog 
strateškog plana do 
kraja  2003. 

• Priprema i provedba 
godišnjih poslovnih 
planova počevši od 
siječnja 2004. 

• Pregled i poboljšanje 
propisa za 
zemljišnoknjižne 
odjele u sudovima  
do ožujka 2003. 

• Smanjeno vrijeme 
obrade za transakcije 
prema dogovorenom 
vremenskom okviru  

• Šestomjesečni 
izvještaji Jedinice za 
provedbu projekta   

• Izvještaji o praćenju i 
ocjeni 

• Nadzorne misije 
• Izvještaji Odsjeka za 

zemljišnoknjižno 
pravo   

• tromjesečni izvještaji 
općinskih  sudova / 
zemljišnoknjižnih 
odjela   

 
 

• Nastavak potpore 
Ministarstva 
pravosuđa i sudova 

 
 

 • Stanovit broj osoba s 
niskim dohotkom 
dobiva pomoć 
pravnih savjetnika 
financiranih 
sredstvima  projekta  

  

Komponenta B – razvoj 
katastra 

• Broj potpuno 
funkcionalnih 

 • Stalna podrška 
Državne geodetske 
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• Poboljšan katastarski 

sustav u područnim 
uredima i 
ispostavama 

• Institucijski razvoj 
• Informacije o katastru 

se ažuriraju u 
područjima 
obuhvaćenim 
projektom   

 

katastarskih ureda  uprave, područnih 
ureda i ispostava 

Komponenta C – Suradnja 
među institucijama i 
informacijska tehnologija 

• Zajednički rad na 
ponovnom 
određivanju prava 
vlasništva i uknjižbi 
cijelih područja radi 
usklađenja podataka 
u zemljišnim 
knjigama pomoću 
katastarskih podataka  
- i izdavanje novih 
izvadaka o uknjižbi   

• Novi zajednički  
informacijski sustavi 
u sudovima i 
katastarskim uredima, 
dostupni korisnicima  

• Uknjižba stanova i s 
njom vezana pitanja, 
npr. zajedničko 
vlasništvo  

 

• Usklađenje podataka  
između sudova i 
katastra poduzeti u 
15% postojećih 
ureda 

• Nekretnine ponovno 
izmjerene i 
ubilježene u 
katastarske 
evidencije i 
zemljišne knjige 

• Zajednički i 
povezani 
informacijski sustavi  
ustanovljeni u 
sudskim i  
katastarskim 
evidencijama  

• Priručnici o 
postupcima za 
katastarsku izmjeru  i 
sustavnu uknjižbu 
dogovoren i 
formuliran do siječnja 
2003. 

• Automatizirana veza 
između 
informacijskih 
sustava Ministarstva 
pravosuđa i Državne 
geodetske uprave do 
lipnja 2005. 

• Izvještaji o nadzoru 
• Izvještaji o praćenju i 

ocjeni   
• Ankete korisnika  
• Izvještaji Odsjeka za 

zemljišnoknjižno 
pravo  

• Izvještaji Državne 
geodetske uprave 

• Tromjesečni izvještaji 
općinskih sudova / 
zemljišnoknjižnih 
odjela  

•  Izvještaji Jedinice za 
provedbu projekta  

 

• Jedinica za provedbu 
projekta prihvaćena 
kao  institucija 
odgovorna za 
provedbu ove  
komponente  

• Troškovi poslova 
nisu previsoki  

• Izvođači iz privatnog 
sektora su dobro 
obučeni i njihov 
povrat troškova je 
dobar  

• Predanost 
Ministarstva 
pravosuđa da 
izmijeni zakone ako 
je to potrebno radi 
poboljšanja uknjižbe 
stanova  

Komponenta D – 
Upravljanje projektom, 
obuka i praćenje    
 

 • Izvještaji o nadzoru 
• Izvještaji o praćenju i 

ocjeni  
• Ankete korisnika  
• Izvještaji Odsjeka za 

zemljišnoknjižno 
pravo  

• Tromjesečni izvještaji 
općinskih sudova / 
zemljišnoknjižnih 

• Jedinica za provedbu 
projekta ima podršku  
Državne geodetske 
uprave i Ministarstva 
pravosuđa i  

• Model upravljanja  
projektom je 
zadovoljavajući  
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odjela  
• Izvještaji Jedinice za 

provedbu projekta 
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• Upravljanje 
projektom   

• Efikasna i djelotvorna 
provedba projekta  

• Uredi za podršku u 
agencijama 
osiguravaju osoblje ili  
tehničke savjete 
Uredu za provedbu 
projekta kada ih se 
pozove  

• Financijsko 
upravljanje projektom 
je uspostavljeno  

• Ugovori za robu i 
usluge plaćeni 
pravodobno kada 
plaćanje odobri 
Jedinica za provedbu 
projekta  

  

• Zakoni i propisi 
pregledani da se vidi 
ima li nepokrivenih 
pitanja, ili 
preklapanja u vezi sa 
stvarnim potrebama  

• Pregled i poboljšanje 
propisa vezanih za  
katastarske 
evidencije i 
zemljišne knjige do 
ožujka 2004. 

 

  

• Razvoj i provedba 
strategije 
informacijske 
tehnologije i 
informacijskog 
upravljanja 
Ministarstva 
pravosuđa i Državne 
geodetske uprave   

• Strategija 
informacijske 
tehnologije i 
informacijskog 
upravljanja razrađena 
do  siječnja 2004, 
provedena do 
prosinca 2004. 

  

• Obuka  • Ministarstvo 
pravosuđa / Odsjek za 
zemljišnoknjižno 
pravo uspostavilo 
interni odjel za obuku 
i postavljeni 
predavači (obučeni 
sredstvima programa 
EU CARDS ) na 
temelju strategije 
razvoja ljudskih 
resursa    

• Ministarstvo 
pravosuđa: dovršen 
program obuke na 
radnom mjestu do 
kraja   2002. 200 
članova osoblja će 
proći obuku do kraja 
2003, 200 do kraja 
2004, 200 do kraja 
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2005. i 200 do  kraja 
2006. 

• Državna geodetska  
uprava: dovršen program 
obuke na radnom mjestu 
do kraja 2003. 200 
članova osoblja proći će 
obuku do kraja 2004, 200 
do kraja 2005. i 200 do 
kraja 2006. 
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• Kampanja 
upoznavanja javnosti  

• Jedinice za usluge i 
odnose sa strankama  
u  Ministarstvu 
pravosuđa i  
Državnoj geodetskoj 
upravi  

• Povećan broj 
uknjiženih 
transakcija  

• Povećano 
zadovoljstvo 
stranaka za vrijeme 
projekta 

• Razvoj brošura s 
informacijama i 
drugi vidovi odnosa s 
javnošću  

• Priprema 
informacijskog 
sustava s web 
stranicom   

• Objavljeni članci u 
novinama i 
periodičnim 
izdanjima  

• Izvještaji Jedinice za 
provedbu projekta 

• Godišnje ankete 
stranaka   

 

• Komercijalizacija i 
prodaja usluga 
uključujući opcije 
"'One stop-shop", 
koje su pripremljene 
uključujući 
"komercijalizaciju 
informacija o 
zemljištu u 
zemljišnim knjigama 
i katastarskim 
uredima", u 4. i 5. 
godini projekta  

   

• Praćenje projekta, 
ocjena projekta, 
podnošenja izvještaja, 
ankete korisnika  

• Uspostavljanje 
praćenja i ocjene  
projekta u  
institucijama pomaže 
Jedinica za provedbu 
projekta   
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 Komponente / Pot-

komponente projekta: 

Inputi:  (proračun za svaku 

komponentu) 

Izvještaji o projektu: (od komponenata do  

rezultata) 

Komponenta A – Razvoj 
uknjižbe nekretnina  

9,20 milijuna USD • Izvještaji o napretku 
Jedinice za provedbu 
projekta   

• Izvještaji o praćenju i 
ocjeni Jedinice za 
provedbu projekta    

• Izvještaji nadzorne 
misije   

• Na raspolaganju je 
dovoljno financijskih 
sredstava hrvatske 
strane  

• Efikasna 
koordinacija i  
funkcioniranje 
Jedinice za provedbu 
projekta i  projektnih 
partnera 

• Odabir 
odgovarajućih 
izvođača  

Komponenta B – Razvoj 
katastarskog sustava  
 

8,64 milijuna USD  •  

Komponenta C – Suradnja 
među institucijama i 
informacijska tehnologija 
 

12,60 milijuna USD  • Zadovoljavajuća 
suradnja između 
partnera 

Komponenta D – Upravljanje 
projektom, razvoj zakonskog 
okvira i razvoj 
zemljišnoknjižne politike  
 

6,50 milijuna USD  • Politički konsenzus i 
povjerenje među 
ministarstvima da 
dalje razvijaju 
propise, zakone i 
zemljišnoknjižnu 
politiku  
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Prilog 2:  Detaljan opis projekta 
 

HRVATSKA: Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra  
 

Projekt se sastoji od četiriju sljedećih komponenata: Komponente A – Razvoj zemljišnoknjižnog sustava; Komponente B 
– Razvoj katastarskog sustava; Komponente C – Suradnja među institucijama i informacijska tehnologija; Komponente D 
– Upravljanje projektom, obuka i praćenje. Projekt bi se provodio u razdoblju od pet godina. Slijedi opis predloženih 
komponenata: 

Prema  komponentama: 
 
Projektna komponenta 1 – 9,20 milijuna USD 

 

Komponenta A – Razvoj zemljišnoknjižnog sustava   

I. Ciljevi  

Cilj ove komponente je izgraditi kapacitet u Ministarstvu pravosuđa i 104 zemljišnoknjižna odjela u općinskim  sudovima 
za provedbu učinkovitog sustava uknjižbe nekretnina koji je karakteriziran predvidljivim vremenom obrade transakcija i 
smanjenim troškova transakcija. Konačni cilj je smanjenje zaostataka u zemljišnoknjižnim odjelima na  minimum, što će 
se postići poboljšanom upravom,  poboljšanjima u tijeku rada, te upotrebom informacijske tehnologije, kao i 
uspostavljanjem nadzora sustava u Ministarstvu pravosuđa, posredstvom novog Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo.  

II. Opće informacije  

Vlasnička  prava . Osnovna vlasnička prava u Hrvatskoj definirana su i zaštićena zakonom. Općenito, glavna pitanja nisu 
pitanja zakonskog sadržaja vlasničkih prava kao ni zaštita što im se pruža prema zakonu, nego u praktičnim problemima 
što ih stvaraju znatno pogoršan sustav uknjižbe vlasništva i sudski sustav koji ima značajan broj  zaostataka. U nekim 
većim gradovima uknjižba neke transakcije(prometa nekretnina) može potrajati godinama. Isto se odnosi i na hipoteke, jer 
većina problema se pojavljuje na praktičnoj razini izvršenja, a ne u samim zakonima. Teško je steći pravo posjeda nad 
zaposjednutom imovinom nakon neispunjenja obveze kod hipotekarnih zajmova, a prema riječima lokalnih stručnjaka taj 
proces može potrajati čak  3-5 godina.   
 
Glavni  aspekti uknjižbe. Zakon o zemljišnim knjigama iz 1996 načinjen je po austrijskom i njemačkom modelu. Njime se 
uspostavlja sustav smješten u sudove, sa sucima u središtu, gdje se svi poslovi sa zemljišnoknjižnim odjelima tretiraju kao 
pravni predmeti pod nadzorom suca. Sve zabilježbe u zemljišnoj knjizi moraju se načiniti prema formalnom pismenom 
nalogu suca. Glavni problemi kod sustava uknjižbe su nepodudaranja između zemljišne knjige i trenutnog stanja 
vlasništva na terenu, te kašnjenja u uknjižbi. Neusklađenost je rezultat toga što se sustav nije na odgovarajući način 
održavao u velikom dijelu komunističkog razdoblja.  Osobito se rezultati nacionalizacije velikih razmjera i kasnija 
komasacija i pomicanje međa nisu uveli u zemljišne knjige, iako su možda bili upisani u državni katastar, a i to se nije 
uvijek uradilo. Naposljetku, postoje nedavni problemi uništenja i uklanjanja evidencija za vrijeme rata. Neusklađenosti 
podataka podrivaju temeljnu svrhu sustava uknjižbe i rješenje tog pitanja je primarni cilj predloženog projekta.  
 
Druga  administrativna pitanja. Neke nedjelotvornosti sadašnjeg sustava mogu se pripisati sustavu knjiga u papirnom 
obliku. Taj sustav uključuje nekoliko vrsta odvojenih knjiga, pa su za svaki predmet potrebni višestruki unosi u knjigama. 
To je mukotrpan proces koji se obavlja ručno, brzinom po službeniku između 10 i 20 predmeta mjesečno u nekim 
sudovima, do 100-110 predmeta mjesečno u nekim drugim sudovima. Da te podatke stavimo u perspektivu, valja navesti 
da se u Zagrebu zaostataci u uknjižbi procjenjuju na 150.000 predmeta. Preoblikovanje u elektroničku obradu podataka   
(EOP) u najkraće moguće vrijeme moglo bi dovesti do značajnih poboljšanja. Zakonom o zemljišnim knjigama predviđa 
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se da će Ministarstvo pravosuđa preoblikovati sustav uknjižbe u EOP zemljišnu knjigu, i Ministarstvo je pripremilo i 
koordinira s Državnom geodetskom upravom  softverski sustav uknjižbe. Neki zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova 
su već počeli preoblikovati svoja područja uknjižbe u EOP, jedno po jedno. Zemljišnoknjižni odjel općinskog suda u 
Sisku je potpuno preoblikovao 18 od više od 50 katastarskih općina u EOP, ali nijedna od njih još nije pravno 
preoblikovana u elektronički sustav uknjižbe. Zbog toga se danas za te katastarske općine održavaju oba sustava, a 
elektronički sustav, osobito njegovi indeksi, ima malo značenje osim što je praktičan za korištenje. EOP nije sve što je 
potrebno. U zemljišnoknjižnom uredu u Puli (Istra) je novoimenovani sudac revidirao postavljene ciljeve, platio 
prekovremeni rad i zaposlio dodatne službenike za uknjižbu da riješe zaostatke u 1996. Plaćanje prekovremenog rada 
temeljilo se na količini obavljenog posla, a ne na dužini odrađenog vremena.  Zemljišnoknjižni ured je preuređen, radna 
okolina je postala ugodnija, zadaci su bili definirani i  usmjereni na stranke. Svi ti faktori pridonijeli su uspješnoj reformi 
rada  zemljišnoknjižnog odjela u Puli, a  rezultat je bio da su zaostaci u predmetima riješeni za manje od dvije godine.  
 
III. Opis komponente 

 
Ova komponenta bila bi usmjerena na poboljšanja sustava uknjižbe u zemljišnu knjigu koji se provodi u  112 općinskih  
sudova prema Zakonu o zemljišnim knjigama, i time bi se povećala sigurnost vlasničkih prava i prometa nekretnina 
provedenih u ovom sustavu.  

Uspostavljanje Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo u Ministarstvu pravosuđa. Projekt bi pomogao organizirati i obučiti 
osoblje Odsjeka za zemljišnoknjižno  pravo (LRMU) koji je osnovan u Ministarstvu pravosuđa radi nadzora funkcija 
uknjižbe zemljišta, s ciljem da se poslovi obavljaju prema poslovnim načelima, uključujući praćenje i ocjenu funkcije 
uknjižbe nekretnina. Odsjek će biti opremljen, a osoblje obučeno. Projekt će osigurati i financijsku i tehničku pomoć 
Odsjeku za pripremu: 

• strategije upravljanja dokumentacijom i smanjenje opsega prikupljanja podataka u papirantom obliku; 

• uputa i propisa za provedbu Zakona o zemljišnim knjigama; 

• osuvremenjivanja postupaka u zemljišnoknjižnim odjelima, uključujući standarde usluga i vrijeme obrade, kao i 
tehnike upravljanja rizikom da bi se na najmanju mjeru sveo broj provjera što se provode na svakoj transakciji i 
racionalizirali procesi tijeka rada; 

• plana aktivnosti koji obuhvaća: (i) strategiju upravljanja uknjižbom nekretnina prema poslovnim načelima, 
praćenje prihoda zemljišnoknjižnih ureda, uključujući naknade za transakcije i porez na promet nekretnina od 5 
posto, kao i troškove, uključujući plaće osoblja i sudaca te troškove poslovanja; (ii) izvore proračuna za zemljišne 
knjige i konzistentnost proračunskog procesa, što će dovesti do toga da se uvidi što bi povrat troškova značio za 
poslovanje; (iii) razmatranja klijentele i mehanizama konzultacija, s obzirom na razumijevanje potreba stranaka, 
razloge zašto ljudi ne uknjiže svoju imovinu, te s tim povezano vrijeme osoblja; i (iv) povezanu strategiju razvoja 
ljudskih resursa, koja prepoznaje kako bi usmjerenost na informacijsku tehnologiju utjecala na osoblje i stranke. 
Strategija ljudskih resursa  bi se planirala u skladu s aktivnostima obuke koja će se ponuditi u sklopu projekta 
(komponenta D), i obuhvaćala bi detaljne opise poslova, programe obuke u predmetima vezanim za poslove 
uknjižbe nekretnina i upravljanje uredima, te sustav standarda uspješnosti i poticaja koje treba primijeniti u 
svakodnevnim aktivnostima;  

Poboljšanje uknjižbe na zahtjev i sustavne uknjižbe. Još jedno središte interesa bilo bi poboljšanje uknjižbe na zahtjev i 
sustavne prve uknjižbe, kao i sustava transakcija. Svih 104 općinskih sudova bili bi opremljeni  potrebnim sustavima za 
prijenos podataka iz ručno vođene zemljišne knjige u elektroničku zemljišnu knjigu (EOP). Zemljišnoknjižni odjeli u 
općinskim sudovima također će biti poboljšani tamo gdje je to potrebno, dobit će uredsku opremu, razviti sustav ljudskih 
resursa, osigurati obuku osoblja, poboljšati vođenje pismene dokumentacije s novim sustavom arhiviranja, mehanizme 
kontrole kvalitete, te razviti informacijsku tehnologiju. Na kraju projekta tijek rada u transakcijama u zemljišnoknjižnim 
odjelima općinskih sudova bit će osuvremenjen, a veze s katastarskim sustavom bit će poboljšane; rezultat toga bit će 
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pojednostavljenje prometa nekretnina u tijeku i smanjenje troškova transakcija, pa će se time pomoći da se sve transakcije  
uknjiže.  

Informacijska tehnologija. Bit će sklopljen ugovor s tvrtkom za  informacijsku tehnologiju radi upravljanja i vođenja 
informacijskog sustava pripremljenog i provedenog u sklopu komponente C, uključujući odredbu o opciji "help-desk".   

Rješavanje zaostataka u uknjižbama.  S obzirom na sadašnji broj novih zahtjeva u općinskim sudovima kao što su oni u 
Zagrebu i Splitu, zaostaci se neće ukloniti bez nekog oblika krizne intervencije. Provest će se alternative uobičajenim 
postupcima, uključujući: (i) veću upotrebu osoblja na određeno vrijeme i prekovremenog rada; (ii) pojednostavljenje 
postupka uknjižbe stanova, koji čine većinu broja zaostataka, po hitnom postupku; (iii) izrada standardiziranih obrazaca 
koji će nametnuti disciplinu na proces uknjižbe i ograničiti podnošenje i prihvaćanje nepotpunih  zahtjeva za uknjižbu, 
zajedno s povezanom kampanjom informiranja javnosti; (iv) zadržavanje dodatnog osoblja na temelju ugovora; i (v) 
diseminacija najbolje prakse uspješnih zemljišnoknjižnih odjela uz pomoć iskusnih i inovativnih sudaca i 
zemljišnoknjižnih službenika u programima obuke. 
 
Pravna pomoć za građane najslabijeg imovnog stanja  provela bi se u obliku pilota u kontekstu projekta sustavnog 
sređivanja katastra i uknjižbe nekretnina. Procjenjuje se da se do 33 posto sudskih predmeta odnosi na sporove u vezi s 
nekretninama. To je skupo u smislu sudskog vremena i za osobe uključene u predmete, i pridonosi ionako velikom broju 
zaostataka u sudovima. Također uklanja velik broj nekretnina s tržišta nekretnina dok se predmeti rješavaju. Projekt 
sustavne uknjižbe koncipiran je tako da pomogne rješavati ta pitanja i da osigura informacije za građane koji žele uknjižiti 
svoje vlasništvo, spriječi da sporovi idu na sud i da ih spriječi da se pojave u budućnosti. Međutim, važno je da stranke 
imaju mehanizam u kojem mogu dobiti savjet ako imaju probleme ili ne razumiju svoja zakonska prava i dužnosti. To je 
osobito važno u ruralnim područjima, gdje je javnost manje svjesna svojih prava i nema pristup pravnim lijekovima u 
gradovima zbog cijene ili pristupačnosti. Proces sustavne uknjižbe nekretnina i katastarska izmjera pokušat će riješiti ta 
pitanja pomoću pravne komponente koja bi pokušala riješiti potencijalne sporove na terenu, pomaganjem pri utvrđivanju 
prava i dokumentiranih dokaza ili predviđanjem i rješavanjem potencijalnih sporova prije dovršenja procesa sustavne 
obnove zemljišne knjige. Načela o kojima je postignut dogovor uključuju sljedeće: (1) pravna pomoć može biti važna 
komponenta projekta u mnogim područjima i s obzirom na neke socijalno osjetljive grupe, te može olakšati proces 
uknjižbe; (2) treba uložiti napore da se ciljana populacija identificira, privuče i učini svjesnom postojećih izvora pravne 
pomoći, uključujući odvjetničke komore (čiji članovi su dužni prema vlastitim pravilima dati stanovitu besplatnu pravnu 
pomoć) i općinske urede za pravnu pomoć, tamo gdje one postoje; (3) gdje je potrebno, sredstva projekta mogu se 
upotrijebiti za davanje pravne pomoći, uključujući javne natječaje i sklapanjem ugovora s pravnim stručnjacima; te (4) 
Odsjek za zemljišnoknjižno pravo, u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Jedinicom za provedbu projekta, bit će 
odgovorni za izradu stalnog programa pravne pomoći u kontekstu projekta. 

Ovom komponentom upravljala bi Jedinica za provedbu projekta (PIU) uz pomoć novog Odsjeka za zemljišnoknjižno 
pravo (LRMU) uspostavljenom u Ministarstvu pravosuđa. 

Komponenta A: Razvoj zemljišnoknjižnog 
sustava  milijuna USD    

     

Aktivnost Sredstva Banke  EU CARDS Sredstva hrvatske strane Ukupno 
Odsjek za zemljišnoknjižno pravo u 
Ministarstvu pravosuđa  1,2  0,3 1,5
Uknjižba na zahtjev i sustavna uknjižba  4,8  1,4 6,3
Informacijska tehnologija za Ministarstvo 
pravosuđa  0,3  0,1 0,4
Rješavanje zaostataka 0,6  0,2 0,8
Pravni savjeti osobama s niskim prihodima  0,2  0,1 0,2
UKUPNO 7,1  2,1 9,2
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Projektna komponenta 2 –  8,64 milijuna USD 

 

Komponenta B – Razvoj katastarskog sustava   

I. Cilj  
 
Ova komponenta pomoći će povećati kapacitete Državne geodetske uprave za koncepciju i izvođenje jedinstvenog 
nacionalnog  katastarskog sustava i u ruralnim i u urbanim područjima. Ona bi pomagala središnjem uredu Državne 
geodetske uprave i njezinim područnim uredima i ispostavama. Grad Zagreb, iako nije u nadležnosti Državne geodetske 
uprave, imat će koristi od projekta zbog poboljšanja informacijske tehnologije i pomoći za poboljšanje procesa i 
postupaka upravljanja katastarskim informacijama.   
    
II. Opće informacije  
 
Glavni problemi vezani za katastar nekretnina u Hrvatskoj su sljedeći: katastarske evidencije (osobito katastarski planovi) 
su neažurirane i treba ih hitno ažurirati; uredi su nedostatno ekipirani i treba im moderna uredska oprema i oprema za 
izmjeru; građani se stalno žale na kašnjenja u izvođenju transakcija; cijene transakcija s nekretninama su previsoke. 
 
Hrvatska ima odgovarajuće javne, privatne i akademske institucije, i u stanju je stvoriti institucijske aranžmane za 
izvođenje zadataka nužnih za pripremu, rad i održavanje modernog katastra. Državna geodetska uprava je odgovorna za 
rad i održavanje katastra, i preuzela je tu odgovornost, koja je tradicionalno bila pod kontrolom jedinica lokalne uprave 
krajem 1999. Središnji ured Državne geodetske uprave nalazi se u Zagrebu i ima 21 područni ured za katastar i 95 
ispostava u cijeloj Hrvatskoj. Svaki katastarski ured je nadležan za za određeni broj katastarskih općina. Državna 
geodetska uprava ima ukupno 1.117 zaposlenih. 
 
Državna geodetska uprava koristi se uslugama privatnih tvrtki za izmjeru i izradu katastarskih planova te održavanje 
katastarskog operata.. Postoji 400 privatnih tvrtki koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova 
državne izmjere i katastra nekretnina.. Ima ukupno 2.000 inženjera geodezije, od kojih je oko 1.600 upisanih članova 
stručnog udruženja. Oko 90% geodetskog posla obavlja 5 većih tvrtki, koje imaju oko 350 zaposlenih. 
 
Katastarski operat sastoji se od grafičkog dijela (katastarski planovi) i u pisanih dijelova. Većina katastarskih planova za 
cijelu zemlju je zastarjela. Stare katastarske karte su u mjerilu 1:2880 i starije su od 80 godina. Novi katastarski planovi 
postoje u omjerima od 1:1000, 1:2000 i 1:5000. Procjenjuje se da, ukupno za cijelu zemlju, manje od 70 posto katastarskih 
podataka pokazuje stvarno stanje, u Vukovaru 97 posto, a u Zagrebu 52 posto. Također postoji slaganje od 53 posto 
između vlasnika u zemljišnoj knjizi i posjednika u katastru. U nekoliko područja pilot projekata postoje ažurirani podaci u 
vezi s katastrom. Gotovo 100 posto tekstualnih katastarskih podataka je preoblikovano u digitalni oblik, iako je samo 12 
do 15 posto grafičkih podataka u digitalnom obliku i još 10 posto je u raznim stupnjevima preoblikovanja. Budući da su 
grafički podaci tako zastarjeli, Državna geodetska uprava uglavnom planira pripremiti nove digitalne podatke umjesto da 
preoblikuje postojeće. 
 
Državna geodetska uprava je ustanovila politiku određivanja prioriteta za obnovu katastra za Republiku Hrvatsku. Ta 
politika se temelji na kriterijima kao što su područja visokog stupnja transakcija s nekretninama, prioritetnih 
poljoprivrednih područja, područja s najzastarjelijim katastarskim podacima, kao i veći gradovi. Područja koja će biti 
uključena u projekt navedena su u tabelama troškova, koje pokazuju stvarne katastarske općine uključujući postotke 
područja svake katastarske općine koju treba obnoviti. Podaci su indikativni, i, ako je potrebno, bit će podložni godišnjim 
pregledima. Kako projekt bude napredovao, možda će se htjeti uključiti druge katastarske općine, pa će biti uključene ako 
se obvežu da će se pridržavati kriterija za sudjelovanje što ih je propisala Državna geodetska uprava. 

 

III. Opis komponente 
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Ova komponenta bi bila usmjerena na uspostavljanje novog, integriranog katastarskog sustava (prema Zakonu o državnoj 
izmjeri i katastru nekretnina iz 1999), i osigurala bi da sustav bude ažuriran.  

Jačanje katastarske funkcije. Projekt će osigurati tehničku pomoć za razvijanje prihvatljivih tehničkih standarda i propisa, 
te izgraditi katastar temeljen na poslovnim načelima. Ova komponenta će pomagati Državnoj geodetskoj upravi u 
pripremi: 

• strategije upravljanja dokumentacijom; 

• uredskih procedura u smislu standarda usluga i vremena, kao i tehnika upravljanja rizikom za smanjenje broja 
provjera; 

• poslovnog plana koji će obuhvaćati: (i) strategiju upravljanja katastrom na poslovnim načelima, praćenje 
prihoda katastarskih ureda uključujući naknade za transakcije, te troškove uključujući plaće osoblja i radne 
troškove; (ii) izvore katastarskog proračuna i konzistentnost proračunskog procesa; (iii) preporučena 
poboljšanja uključujući ciljeve povrata troškova; (iv) razmatranje klijentele i  mehanizma konzultacija, s 
obzirom na razumijevanje potreba stranaka, razloge zašto ljudi ne uknjiže svoje vlasništvo, te s tim povezano 
vrijeme osoblja; te (v) s tim povezanu strategiju razvoja uzimajući u obzir kako će informacijska tehnologija 
utjecati na potrebe za osobljem. Strategija ljudskih resursa pripremit će se u skladu s aktivnostima obuke što 
će ih ponuditi projekt (komponenta D), i uključit će detaljne opise poslova, programe obuke u predmetima 
vezanim za rad na upravljanju katastarskim uredima, standardima uspješnosti i poticajima koje treba 
primijeniti u svakodnevnim aktivnostima.  

Organizacijski preustroj . Iskustvo stečeno upravljanjem i provedbom projekta dat će Državnoj geodetskoj upravi 
dragocjene informacije o sadašnjoj organizacijskoj strukturi, i omogućit će joj da odluči o svim nedostacima koje treba 
ispraviti. Na primjer, sadašnja organizacijska struktura sa 21 područnim uredom i 95 ispostava možda neće biti 
odgovarajuća u smislu ekonomičnosti ni funkcionalnosti kada se primijeni moderna praksa informacijske i 
komunikacijske tehnologije i upravljanja. Može se pokazati potreba za preustrojem da bi se stvorila učinkovitija, 
efikasnija organizacija radi postizanja ciljeva višenamjenskog prostornog informacijskoga sustava. 
 
Informacijska tehnologija. Bit će sklopljen ugovor s tvrtkom za  informacijsku tehnologiju radi upravljanja i vođenja 
informacijskog sustava pripremljenog i provedenog u sklopu komponente C, uključujući odredbu o opciji "help-desk".   

Višenamjenski  prostorni  informacijski  sustav  (MSIS). Projekt će pomoći razvoj višenamjenskog prostornog 
informacijskoga sustava kroz koordinaciju i upravljanje aktivnostima u potkomponenti od strane Jedinice za provedbu 
projekta. Višenamjenski  prostorni  informacijski  sustav će stvoriti osnovu za širu Nacionalnu infrastrukturu prostornih 
podataka (NSDI) za Hrvatsku. Nacionalna infrastruktura prostornih podataka će se provesti u skladu sa standardima EU-a 
za informacijsku komunikacijsku tehnologiju i stvorit će dio globalne informacijske infrastrukture koja je jedan od 
kriterija za pristup Hrvatske Europskoj uniji. Aktivnosti koje će se poduzeti u sklopu potkomponente obuhvaćaju izradu 
digitalnih ortofota, preoblikovanje katastarskih planova iz analognog u digitalni oblik, stvaranje geo-prostornih baza 
podataka, izradu web (Internet) aplikacija za distribuciju prostornih podataka, provođenje istraživanja o zahtjevima za 
nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka, kupnju hardwarea i softwarea, te obuka za lokalne stručnjake. Te aktivnosti 
nadopunjuju aktivnosti uknjižbe nekretnina i obnove katastra  i uvelike će pripomoći u postizanju ukupnih ciljeva 
projekta. Sredstva za višenamjenski prostorni informacijski sustav bit će osigurana u sklopu programa EU-CARDS. 
Sredstva u iznosu od 3,0 milijuna EUR-a osigurana su za pomoć izradi višenamjenskog prostornog informacijskog sustava 
u okviru fiskalne godine 2002. Europske unije i mogu se povući u sljedećih trideset mjeseci. Dodatnih 2,5 milijuna EUR-a 
bit će potencijalno na raspolaganju za pomoć potkomponenti od EU-CARDS programa, ali se za njih moraju podnijeti 
zahtjevi u fiskalnoj godini 2003. odnosno 2004.  
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Štoviše, projekt bi financirao kupnju opreme i provedbu mehanizama kontrole kvalitete. Gdje je to moguće, poduzet će se 
aktivnosti na ažuriranju katastra u otprilike 5 posto zemlje u sklopu komponente C. Te aktivnosti će se povjeriti na 
izvršavanje privatnom sektoru.  

Ovom komponentom upravljala bi Jedinica za provedbu projekta uz pomoć Državne geodetske uprave (koja podnosi 
izvještaje Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja) i uključila bi područne urede i ispostave Državne geodetske 
uprave, Hrvatski geodetski institut (za kontrolu kvalitete) i Gradski zavod za katastar Grada Zagreba, koji ima posebnu 
katastarsku upravu. 

Komponenta B: Razvoj katastarskog sustava      

milijuna USD      

Aktivnost Sredstva Banke  EU CARDS 
Sredstva hrvatske 
strane  Ukupno 

Jačanje katastarske funkcije 4,4  1,2 5,7
Višenamjenski prostorni informacijski sustav 3,0  3,0
UKUPNO 4,4 3,0 1,2 8,7
 
 
 
Projektna komponenta 3 –  12,60 milijuna USD

*
 

 

Komponenta C – Suradnja među institucijama i informacijska tehnologija 

I. Cilj 

Ova komponenta će pružiti podršku provedbi zajedničkih aktivnosti sustava katastra i uknjižbe nekretnina, koje 
obuhvaćaju obnovu zemljišnih knjiga, ispravke, te uspostavljanje i usklađenje podataka između zemljišnoknjižnih odjela i 
katastarskih ureda u prioritetnim područjima.   

II. Opće informacije  

Glavni problemi u oba sustava su neusklađenost sustava i razlike od stvarnog stanja, te kašnjenje uknjižbe koja proizlazi iz 
toga. Sustavi katastra i zemljišnih knjiga nisu se održavali na odgovarajući način u većem dijelu komunističkog razdoblja. 
Iako su rezultati nacionalizacije velikih razmjera, kasnije komasacije i promjene međa uglavnom (ali ne uvijek) prikazani 
u državnom katastru, u većini slučajeva nisu bili na odgovarajući način uknjiženi u zemljišne knjige. Kao posljedica toga 
podaci koji definiraju vlasništvo u sudskim evidencijama mogu se razlikovati čak do 90 posto od onih u uredima za 
katastar (razlike iznose između 10 i 90 posto).  
 
III. Opis komponente 

Ova komponenta omogućila bi izvođenje zajedničkih poslova katastarskih ureda i zemljišnoknjižnih odjela na ažuriranju i 
usklađenju podataka, i u sustavu katastarske evidencije i u sustavu uknjižbe u zemljišnim knjigama.  Osobito bi financirala 
aerofotogrametrijsko snimanje, katastarsku izmjeru, verifikaciju i konverziju postojećih podataka, da bi se postiglo 
usklađenje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, što bi dovelo do stvaranja novih zemljišnih knjiga i katastarskih 
planova i pisanih dijelova katastarskog operatakoji prikazuju stvarnu situaciju na terenu. Da se postigne taj cilj, projekt će 
dati pomoć u smislu: 
 

                                                 
* U tabelama na str. 10, 39 i 47 engleskog originala naveden je ukupan iznos Komponente C od 12,60 odnosno 12,6 mil. USD 
(op.prev.) 
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• osoblja, izvođača i sredstava za inicijalni unos podataka  i preoblikovanje u nov sustav uknjižbe nekretnina 
temeljen na elektroničkoj obradi podataka (EDP) pregledanih i prihvaćenih podataka koji se nalaze u zemljišnim 
knjigama. Metoda rada će biti odabrana ovisno u ažurnosti podataka i kako oni odgovaraju katastarskim podacima 
u katastarskim planovima; 

 
• katastarske izmjere i izrade katastarskih planova.  Strategija izmjere i prikupljanja podataka o vlasnicima 

zemljišta bit će podložna pokusima u radu, odnosno pilot radovima u prvoj godini projekta, čija će se iskustva 
pažljivo vrednovati i primijeniti na poslove u tijeku. Općenito, rad će se obaviti u dva dijela.  Prvi će biti ocjena 
ažurnosti i kvalitete postojećih katastarskih podataka za određivanje područja koja treba ažurirati i u kojima treba 
provesti novu izmjeru u usporedbi s područjima koja su zadovoljavajuća. Rad će u ovoj fazi uključiti 
digitaliziranje  postojećih katastarskih planova. U drugoj fazi, prema posebnom ugovoru, poduzet će se 
katastarska izmjera u odabranim područjima kako je određeno u prvoj fazi, da bi se prikazala sadašnja fizičko i 
pravno stanje čestica. Vlasnici zemljišta bi pokazali svoje međe i predočili svoju dokumentaciju. Rezultate ovog 
procesa treba dati na uvid javnosti u razdoblju u kojem će vlasnici (korisnici) zemljišta i drugi moći uložiti 
prigovor na  rezultate dobivene za neku posebnu česticu. Ukupni proces će nadgledati posebni izvođači angažirani 
za kontrolu kvalitete i nadzor, pod upravom područnog katastarskog ureda i Hrvatskog geodetskog instituta; 

 
• nacrta i provedbe informacijskog sustava. Nacrt i provedba zajedničkog sustava informacijske tehnologije i 

upravljanja i u katastarskim i u zemljišnoknjižnim uredima bit će povjerene vanjskim izvršiteljima prema metodi 
nabave međunarodnim natječajem, u procesu s dvije faze. Za upravljanje i kontrolu kvalitete bit će odgovorna 
Državna geodetska uprava. To bi uključivalo nacrt, pilot projekt, poboljšanje koncepcije, prenošenje na druge 
lokacije, obuku i prvu fazu radova. Ova komponenta bi financirala i postojeću podršku softwareu i upravljanje 
sustavom, što bi bilo povjereno vanjskim izvršiteljima – domaćoj tvrtki, u drugom dijelu projekta. Kada se 
jednom dovrši računalni sustav, trebat će tiskati i distribuirati izrađene priručnike. Ta zadaća će činiti dio glavnog 
ugovora koji se odnosi na razvoj. Koordinacijski odbor projekta će imenovati grupu stručnjaka koji će imati 
nadzor nad tim zadatkom, što bi ga izvršila Jedinica za provedbu projekta, uz podršku stručnjaka za informacijsku 
tehnologiju pod vodstvom Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo i Sektora za katastarski sustav u Državnoj 
geodetskoj upravi; 

 

• funkcija projektnog nadzora i  kontrole kvalitete u katastru i zemljišnoknjižnim uredima u cijeloj zemlji bile bi 
povjerene vanjskim izvršiteljima pod kontrolom Jedinice za provedbu projekta.  

 
Komponenta C: Suradnja među institucijama 
i informacijska tehnologija     

     

Aktivnost  Sredstva Banke  EU CARDS 
Sredstva hrvatske 
strane  Ukupno 

Inicijalni unos podataka  0,9 0,2 1,1
Nova katastarska izmjera i izrada katastarskih 
planova   8,2 1,9 10,1
Izrada i provedba zajedničkog informacijskog 
sustava   1,1 0,3 1,4
UKUPNO  10,2  2,3 12,6
 
 
Projektna komponenta 4 –  6,60 milijuna USD 

 

Komponenta D – Upravljanje projektom, obuka i praćenje    

I. Cilj  
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Cilj ove komponente je upravljanje projektom, obuka, pravna istraživanja i aktivnosti prema potrebi usmjerene na 
postizanje održivosti komponenata A, B i C. Ova komponenta će zbog toga pomagati istraživanja, obuku i razvoj 
strategije za općenitu borbu s preprekama razvoju efikasne zemljišnoknjižne i katastarske infrastrukture, i time bolje 
pomoći tržištima nekretnina. Komponentu D provest će Jedinica za provedbu projekta pod vodstvom Ministarstva 
pravosuđa i Državne geodetske uprave. 
 
II. Opis komponente 

Ova komponenta će pomagati: 

(i) Upravljanje projektom za Jedinicu za provedbu projekta i timove u Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj 
upravi, kojima bi se pomagalo u sklopu projekta zajedno, ako je potrebno, s obukom o planiranju projekta, nabavi, isplati 
sredstava,  financijskom upravljanju projektom uključujući proces donošenja proračuna Vlade Republike Hrvatske, 
podnošenju izvještaja i upravljanju projektom. 

(ii) Izradu zakonskog okvira , uključujući analizu sadašnjeg sustava uknjižbe i upravljanja stanovima; kao i uknjižbu 
zgrada i naselja izgrađenih bez građevinske dozvole. Na primjer, postoje pitanja vezana za postupak ovrhe, kao i propisi i 
procedure vezane za dodjelu i upotrebu zajedničkog zemljišta oko stambenih zgrada. Ministarstvo pravosuđa nema 
dovoljno osoblja za rješavanje tih pitanja uz svoje redovne obveze. Zbog toga će u sklopu projekta biti sklopljeni ugovori 
prema kojima će se podnijeti izvještaj i dati moguća rješenja o tim pitanjima. Ti ugovori će se sklopiti na temelju 
posebnog opisa poslova pripremljenog za vrijeme projekta i bit će dodijeljeni pojedinim konzultantima. 

(iii) Bit će pripremljena i provedena zajednička strategija informacijske tehnologije/informacijskog upravljanja  
(IT/IM)  Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, koja će obuhvatiti upravljanje podacima, tehnička, pravna i 
financijska pitanja, ali uz usredotočenje na kvalitetu, upravljanje i standarde podataka, tehnološke i komunikacijske 
protokole, te s tim vezane troškove i podjelu troškova među agencijama i naknade koje plaćaju stranke.  To će se postići 
na temelju izvještaja i preporuka konzultanata, što će dovesti do  memoranduma o razumijevanju o zajedničkim pitanjima 
informacijske tehnologije i propisima između Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave do 31. siječnja 2004. 
kao uvjet za davanje zajma.  

(iv)  Obuka za Ministarstvo pravosuđa i zemljišnoknjižne odjele, koja će obuhvatiti suce, odvjetnike i  
zemljišnoknjižne službenike. Obuka je bitna komponenta predloženog projekta.  Ministarstvo pravosuđa namjerava 
osigurati svoju obuku preko Centra za obuku sudaca u Ministarstvu pravosuđa. Ona će se obavljati pod vodstvom pravnih 
stručnjaka, s dugoročnim ciljem da se Centar uspostavi kao neovisna ustanova za pravnu obuku. Obuka će se temeljiti i na 
upotrebi regionalnih centara za obuku i tečajeve posredstvom Interneta. Obuku će provoditi Centar u suradnji s Jedinicom 
za provedbu projekta. Odsjek za zemljišnoknjižno pravo će dati izraditi procjenu potreba za obukom. Predavači će biti 
uzeti iz redova iskusnih praktičara u zemljišnoknjižnim odjelima i pravne 'branše'. Smatra se da je na početku prioritet 
obuka predavača. Ministarstvo pravosuđa planira uključiti osoblje s pravnih fakulteta u Zagrebu, Rijeci i Splitu kao 
pomoć u obuci. Izobrazba budućih pravnih stručnjaka kao korisnika usluga uknjižbe važan je aspekt pravne obuke, i u 
sklopu projekta razmotrit će se pomoć u koncepciji i provedbi osnovnih stručnih kolegija o Zakonu o zemljišnim knjigama 
i uknjižbi nekretnina na pravnim i geodetskim fakultetima. Takav kolegij trenutno postoji na Pravnom fakultetu u Zagrebu 
i mogao bi se smatrati  modelom.  Ministarstvo pravosuđa planira osposobiti 700 ljudi sredstvima od ukupno 1,3 milijuna 
USD. Predviđeno je 0,2 milijuna USD za pomoć postojećem Centru za obuku Ministarstva pravosuđa. 

Obuka za Državnu geodetsku upravu uključit će tečajeve o upravljanju i resursima i bit će usmjerena, prema potrebi, na 
rukovodeće osoblje višeg i nižeg ranga, tehničko osoblje i pomoćno osoblje.  Programi obuke uglavnom će se povjeriti 
vanjskim izvršiteljima, te će se planirati na temelju rezultata Ocjene potreba za obukom (TNA) obavljene za vrijeme 
pripreme i ažurirane početkom provedbe projekta. Tečajevi će biti podijeljeni u pet modula: osnovno poznavanje računala, 
katastar, uknjižba nekretnina, informacijska tehnologija, te upravljanje i marketing. U pravilu svaki tečaj u obuci može 
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imati do 15 polaznika s prosječnim trajanjem od 10 dana ili manje. Državna geodetska uprava planira obučiti 1,200 ljudi, 
a troškovi će iznositi ukupno 1,2 milijuna USD.  

(iv) Strategije kampanje upoznavanja javnosti i postizanja konsenzusa. Pripremit će se strategija upoznavanja javnosti 
da bi se pomoglo vlasnicima zemljišta, kao i suradnja glavnih stručnjaka uključenih u aktivnosti tržišta nekretnina. 
Jedinica za provedbu projekta će u početku biti odgovorna za upravljanje tim aktivnostima uz pomoć profesionalnih tvrtki 
za medije, s ciljem da se funkcije publiciteta i promicanja sve više delegiraju Odsjecima za usluge i odnose sa strankama u 
Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi. Odsjeci za usluge i odnose sa strankama će se osnovati na početku 
rada na projektu, unutar infrastrukture Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa, i bavit će se pružanjem 
informacija i podizanjem razine standarda usluga koje se daju strankama. U slučaju Ministarstva pravosuđa, te funkcije će 
u početku obavljati član osoblja Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo.  Projekt će pomoći u obuci osoblja Državne 
geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa koje će biti imenovano za osnivanje tih jedinica, pomoći će u pripremi njihove 
ukupne organizacije i strategije kroz pripremu priručnika o odnosima s javnošću i komunikacijama, te će financirati 
njihove aktivnosti u pet godina projekta.   
 
Kampanja upoznavanja i informiranja javnosti će se u početku sastojati od dijeljenja brošura s informacijama, ili letaka o 
naknadama i koracima koje treba poduzeti za uknjižbu nekretnina. Ta aktivnost će se temeljiti na informativnim lecima 
koji već postoje o procesu uknjižbe u Zemljišnoknjižnom odjelu u Zagrebu, a pripremit će se u sklopu projekta USAID-a. 
Ti leci će informirati javnost o dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za uknjižbu, i na taj način će se ubrzati 
proces podnošenja zahtjeva, skratiti vrijeme koje stranke provode čekajući u redu u zemljišnoknjižnim odjelima, i pomoći 
će se da se izbjegnu pogreške. Priprema informativnih letaka o funkcijama gruntovnice i katastra u cijeloj Hrvatskoj 
također će pomoći razjasniti širokoj javnosti razliku između Katastra i Zemljišne knjige, pa se leci mogu upotrijebiti kao 
sredstvo za objašnjavanje procesa uknjižbe i povećanje veza između tih organizacija radi budućeg uspostavljanja mjesta 
“one-stop shop” za uknjižbu i informiranje, kako je detaljno objašnjeno u sljedećoj točki (vi), Komercijalizacija i prodaja 
usluga.  
 
Dijeljenje letaka neće biti namijenjeno samo strankama, nego i drugim zainteresiranim stranama i stručnjacima 
uključenim u aktivnosti Katastra i Zemljišne knjige, uključujući javne bilježnike, trgovce nekretninama, banke i druge 
kreditne ustanove, geometre, graditelje, ekonomiste koji se bave nekretninama itd. Cilj bi bio postizanje standardiziranih 
usluga u cijeloj zemlji na temelju najbolje prakse.  
 
U procesu sustavne uknjižbe kampanja informiranja će se ponajprije provesti u područnim uredima za katastar, uredu 
gradonačelnika, zemljišnoknjižnim odjelima, te kroz resurse tvrtke – izvođača katastarske izmjere. Ona će se temeljiti na 
kasnijim aktivnostima, sastancima u selima, sastancima na terenu, te pismima upućenim agencijama, nevladinim 
udrugama, općinskim vlastima i vlasnicima nekretnina u nekoj regiji. To će se uraditi s posebnom pažnjom prema ženama 
zbog pitanja različitosti i ravnopravnosti spolova.  
 
Posredstvom drugih medija, uključujući TV, radio i novine, pokrenut će se kampanja na nacionalnoj razini da bi se 
postiglo jačanje svijesti široke javnosti, a osobito vlasnika nekretnina i potencijalnih vlasnika nekretnina, o važnosti 
uknjižbe nekretnina.  Mnogi ljudi ne registriraju svoje vlasništvo, uglavnom zbog izbjegavanja plaćanja poreza na 
imovinu. Osim što će pomoći u procesu i načinima rješavanja žalbi, ta kampanja će naglasiti razloge za i koristi od 
uknjižbe nekretnina 
 
Nakon toga će se održati više lokaliziranih kampanja, na primjer, provest će se ciljana kampanja usmjerena na dijasporu u 
ljetnim mjesecima u turističkim područjima duž dalmatinske obale. Cilj kampanje bit će informiranje ljudi koji su se iselili 
iz Hrvatske i koji se planiraju vratiti za vrijeme ljeta o njihovim vlasničkim pravima.  
 
Osim postojeće web stranice Državne geodetske uprave bit će izrađena i povezana s njom, web stranica 
Zemljišnoknjižnog odjela, koja će sadržavati detalje o kontaktima za sve zemljišnoknjižne odjele sudova u zemlji, 
informacije o procedurama uknjižbe, pristojbama za uknjižbe, pravnu podlogu i važnost uknjižbe nekretnina, te primjerke 
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obrazaca zahtjeva za uknjižbu i letaka. To promotivno sredstvo će se naposljetku doraditi kao sredstvo za usluge na 
tržištu, na primjer mogućnost naručivanja i primanja informacija elektroničkim putem.  
 
(vi) Komercijalizacija i prodaja usluga . U četvrtoj i petoj godini projekta će se ispitati zajednička strategija za 
poboljšane usluge informiranja za korisnike i stranke, i zemljišnoknjižnih i katastarskih ureda. Strategjia će se usmjeriti na 
poboljšanje procesa uknjižbe transakcija, čak i u zajedničkom uredu. To će obuhvaćati pripremu sredstava za poboljšanu 
suradnju između Državne geodetske uprave i zemljišnoknjižnih odjela u općinskim sudovima s točke gledišta stranke 
ispitivanjem različitih opcija, uključujući ispitivanje pristupa "one stop shop", kao i komercijalizaciju informacija u 
zemljišnoknjižnim odjelima i katastru koju bi provodilo državno poduzeće ili dioničko društvo, ili na druge načine, uz 
pomoć informacijske tehnologije. Ta koncepcija će se ispitati u području gdje su potpuno usklađeni digitalni podaci za 
katastarski ured i gruntovnicu.    
 
(vii) Uknjižba stanova. Postoji slaganje o tome da neriješene uknjižbe stanova čine glavni dio zaostataka u uknjižbi u 
nekim zemljišnoknjižnim odjelima i da su sadašnji zahtjevi za uknjižbu stanova previše zahtjevni i da sprečavaju efikasno 
rješavanje tog problema. Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava su izložili različite, ali u osnovi 
komplementarne ideje za olakšavanje uknjižbe stanova. Dogovoreno je da će se voditi daljnje diskusije između 
Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave te zemljišnoknjižnog odjela i katastra u gradu Zagrebu, gdje je najviše 
problema s uknjižbom stanova, radi postizanja jedinstvenog pristupa uknjižbi stanova u kontekstu projekta. Takav rad 
odvijat će se kroz zajedničku radnu grupu obiju agencija. Provest će se pilot projekti uknjižbe stanova da se ispitaju 
pristupi na najmanje dvije lokacije. To će se uraditi na temelju dvaju načela: (1) zajedničkim pristupom Ministarstva 
pravosuđa i Državne geodetske uprave; (2) minimaliziranjem i ispitivanjem novih potreba za izmjerom zemljišta i zgrada, 
uključujući razvoj odgovarajućih alternativnih identifikatora; (3) ispitivanjem korisnosti "baze podataka o održavanju" što 
ju je osnovala tvrtka u privatnom sektoru, te upotreba "ugovora o održavanju" gdje ih ima; (4) konverzija postojećih 
podataka u Knjizi položenih ugovora u zemljišnoknjižnom odjelu; i (5) rješavanje zakonskih pitanja, ako ih ima, koji 
sprečavaju brzu i jeftinu uknjižbu dijelova zgrade u zajedničkom vlasništvu. Pilot bi se proveo tokom devet mjeseci u 
prvoj godini projekta s jasnim ciljevima, evaluacijom u sredini i na kraju pilot projekta, uz pripremu plana aktivnosti i 
odgovarajućih propisa, uputa i priručnika.     

(viii) Praćenje projekta, ocjena, izvještaji i ankete korisnika. Praćenje i ocjena u sklopu projekta bit će usmjerene na: 
(a) praćenje uspješnosti upravljanja provedbom projekta praćenjem pokazatelja vezanih za uspješno pružanje proizvoda i 
usluga projekta korisnicima, i Vladi i vlasnicima zemljišta; (b) praćenje, u redovitim razmacima, socijalnih utjecaja 
projekta pomoću anketa korisnika; i (c) praćenje utjecaja sadašnjih zakonskih i regulatornih odredaba na djelotvornost i 
troškove procesa uknjižbe u svrhu davanja preporuka o odgovarajućim promjenama. Praćenje upravljanja projektom 
obavljala bi Jedinica za provedbu projekta, a obuhvaćalo bi uspostavljanje informacijskog sustava projekta s redovnim 
unošenjem podataka o učinjenom napretku na postizanju pokazatelja uključenih u Prilog 1. Tromjesečni izvještaji o 
napretku, što će ga pripremiti Jedinica za provedbu projekta i pregledati Koordinacijski odbor projekta,  bit će poslane u 
Banku i Komisiju Europske unije. Socijalno ocjena obuhvaćat će ankete o zadovoljstvu stranaka uslugama koje se pružaju 
u sklopu projekta, kao i izvještaje o napretku u postizanju socijalnih ciljeva prema specifikaciji u Prilogu 1. Ankete će 
uzeti u obzir utjecaj projekta i promjene na tržištu nekretnina u raznim sektorima društva, uključujući siromašne, etničke 
manjine, žene, osobe starije životne dobi i osobe slabijeg imovnog stanja. U područjima gdje se provodi nova katastarska 
izmjera i uknjižba, provest će se uzorci anketa o željenim rezultatima društvenog razvoja i djelotvornosti različitih 
komponenata. One će se provesti bar jednom godišnje za vrijeme trajanja projekta, a tako da se projektne aktivnosti mogu 
prilagoditi prema potrebi. To bi uključivalo praćenje razmjera sporova u vezi s nekretninama i rješavanje sporova (granice 
parcela, prava korištenja) ili identifikaciju faktora koji sprečavaju ili obeshrabruju ljude da uknjiže imovinu (transakcijski 
troškovi, zaostaci, visoki 'neformalni' troškovi). 
 
S obzirom na pravne i regulatorne promjene, osobito je važno praćenje i ocjena projektnih rezultata na trajnoj osnovi. 
Hrvatski zakoni i propisi o uknjižbi doneseni su relativno nedavno i rađeni su po modelu nekih drugih, davno utemeljenih  
europskih zakona, i postoji znatna nespremnost na izmjene bez empirijskih dokaza da elementi tih zakona i propisi 
negativno utječu na efikasnost, troškove i ciljeve projekta. Ipak, Ministarstvo pravosuđa ostaje otvoreno za mogućnost 
promjene zakonskog i regulatornog okvira. Prema tome, bitan element predloženog projekta, što ga treba provesti Jedinica 
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za provedbu projekta u suradnji s Odsjekom za zemljišnoknjižno pravo, bit će sustavno praćenje i ocjena rezultata 
sadašnjih pilot projekata i predloženog projekta. Oslanjajući se na glavne projektne pokazatelje, uključujući, na primjer, 
vrijeme, troškove i zadovoljstvo stranaka, kao i preporuke sudaca, zemljišnoknjižnih službenika i katastarskih službenika, 
takvo praćenje i ocjena će izvući zaključke o stečenim iskustvima, identificirati najbolju praksu (neovisno o tome da li se 
takva praksa strogo pridržava sadašnjeg zakona), utvrditi pravne prepreke na koje projekti nailaze, ako ih ima, i 
preporučiti prijedloge za rješavanje prepreka zakonskim i regulatornim promjenama, prema potrebi. 

 
Ovom potkomponentom upravljat će Jedinica za provedbu projekta uz pomoć stranih i domaćih konzultanata, međutim, 
cilj je postići njegovu punu održivost do kraja projekta, kada će zadatak izrade ocjene tržišta i stranaka redovnim 
anketama stranaka već biti potpuno integriran u funkcije Jedinica za usluge i odnose sa strankama u Ministarstvu 
pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi.  
 
Komponenta D: Upravljanje projektom, obuka  i 
praćenje      

     

Aktivnost Sredstva Banke  EU CARDS Sredstva hrvatske strane Ukupno 
Jedinica za provedbu projekta 2,3  0,6 3,0
Dovršenje zakonskog okvira  0,1  0,0 0,2
Razvoj strategije informacijske tehnologije i 
informacijskog upravljanja  0,1  0,0 0,1
Programi obuke  0,3 1,6 0,01 2,0
Kampanja upoznavanja javnosti 0,0 0,3 0,00 0,3
Komercijalizacija i prodaja usluga  0,1  0,0 0,1
Pilot projekt uknjižbe stanova  0,6  0,1 0,7
Praćenje i ocjena projekta i podnošenje izvještaja  0,1  0,0 0,1
UKUPNO 3,7 2,0 0,9 6,6
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Prilog 3:  Procjena projektnih troškova 
 

HRVATSKA: Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra 
 
 

  Lokalni Strani Ukupno 

Projektni troškovi po komponentama milijuna USD  milijuna USD  milijuna USD  

A. Razvoj zemljišnoknjižnog sustava  5,96 2,32 8,28 
B. Razvoj katastarskog sustava 4,32 3,44 7,76 
C. Suradnja među institucijama i informacijska tehnologija 10,51 0,87 11,38 
D. Upravljanje projektom, obuka i praćenje  5,45 0,33 5,78 
Ukupni osnovni troškovi  26,24 6,96 33,20 
 Fizički nepredviđeni izdaci  1,72 0,36 2,08 
  Nepredviđeni izdaci zbog promjene cijena  1,34 0,32 1,66 

Ukupno projektni troškovi 1 29,30 7,64 34,94 
Naknada koja se plaća na početku korištenja zajma  0,26 0.26 

Ukupno potrebna sredstva   29,30 7.90 37,20 

 
 

  Lokalni Strani  Ukupno 

Projektni troškovi prema kategorijama milijuna USD milijuna USD  milijuna USD 

      

Radovi 0,40 0,10 0,50 
Roba 3,37 4,91 8,28 
Konzultantske usluge i obuka 2,19 1,05 3,24 
Ugovori o uslugama  19,49 1,13 20,62 
Troškovi poslovanja  3,85 0,45 4,30 
    

Ukupno projektni troškovi 1 29,30 7,64 36,94 

     
Naknada koja se plaća na početku korištenja zajma  0,26  0,26 

Ukupno potrebna sredstva 29,30 7,90 37,20 

        

 
 
 1 Utvrdivi porezi i carine su 0 (mil. USD) i ukupan trošak projekta, bez poreza, iznosi 34,93 (mil. USD). Zbog toga omjer dijeljenja troškova projekta 

iznosi 69,31%  ukupnih projektnih troškova bez poreza . 
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Prilog 4:  Sažetak analize troškova i koristi  
 

HRVATSKA: Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra  
 
 

 
 
Uvodna napomena:  Dolje navedena analiza ne planira uzeti izračun interne stope rentabilnosti (IRR) kao osnovu za 
opravdanje predloženog projekta, uglavnom zbog jakog utjecaja različitih pretpostavaka o rezultatima.  Time bi u 
sadašnjim okolnostima procjena interne stope rentabilnosti bila vrlo spekulativna.  Zato parametre uspjeha projekta, a 
osobito procjenu ekonomske stope povrata (ERR), valja uzeti kao indikativne u smislu koristi koje neki projekt sređivanja 
zemljišnih knjiga i katastra može donijeti.  Glavni motiv za prikaz procjene ekonomske stope povrata bio je pokazati kako 
bi malo utjecaja (ili poboljšanja) trebalo imati na vrijednosti nekretnina da se povrate troškovi projekta. 
 
Međutim, bilo je pokušaja da se ponudi opisna ili kvantitativna analiza drugih aspekata projekta koja bi bila nešto manje 
spekulativna, kao što je to slučaj sa zaostacima u uknjižbi nekretnina i predviđeni utjecaj na hipotekarno tržište.  Osobito 
je analiza zaostataka u uknjižbi (detalje vidjeti dolje) bila korisna u usmjeravanju pažnje tima na kritičnu važnost 
uklanjanja zaostataka u praktičnom programu pripremljenom za projekt, kao i na važnost poticaja za suce u pokušaju da se 
ubrza i racionalizira uknjižba nekretnina.     
 
Opće informacije: Svjetska banka financira projekte vođenja zemljišnih knjiga u raznim dijelovima svijeta jer se jasno 
pokazalo da su sigurnost posjeda i vjerodostojni sustavi uknjižbe koji omogućuju promet nekretnina od velike važnosti za 
gospodarsko blagostanje.  Primjeri takvih projekata u Južnoj Americi, na Karibima i u Jugoistočnoj Aziji su pokazali da 
sigurno pravo vlasništva može dodati više od 20% na vrijednost imovine (u nekim slučajevima i nekoliko stotina posto) i 
da može višestruko umnožiti prihod stvoren od naknada za uknjižbu, poreza na promet nekretnina i poreza na imovinu. U  
tranzicijskim zemljama nedavni projekti u Kazahstanu, Moldaviji, Kirgistanu i nekoliko zemalja Srednje Europe te na  
Baltiku su se brojevi transakcija s nekretninama i upotrebe nekretnina kao kreditno jamstvo za kapitalna ulaganja povećali 
nekoliko puta.  
 
U Hrvatskoj je izvještaj što ga je pripremila Savjetodavna služba za strana ulaganja (FIAS) Svjetske banke i IFC-a 
pokazao da: 
 

o Najsloženiji dijelovi procesa ulaganja u Hrvatskoj su kupnja zemljišta, uknjižba i gradnja na 
građevinskom zemljištu, što je pogoršano problemima povrata imovine, grabežljivim spekulacijama sa 
zemljištem i nepotrebne i dugotrajne birokratske procedure, kao i diskriminatorna primjena propisa.  

 
o Poteškoća dokazivanja vlasništva nad zemljom i nekretninom, kao i kupnja (osobito većih parcela) zemlje 

nad kojom je moguće uspostaviti zakonsko pravo vlasništva sve više izaziva zabrinutost među mnogim 
ulagačima.  

 
o Čak i kad zemljište kupi i uknjiži (bilo zemljište privatnih vlasnika ili općina), što može potrajati mnogo 

godina, novi ulagač se i dalje suočava s ograničenjima vezanim za gradnju, uključujući i potrebu za 
neformalnim plaćanjima. 

 
U Hrvatskoj postoji više problema koji koče daljnji razvoj tržišta nekretnina. Glavni problemi obuhvaćaju: (a) spor i 
neučinkovit rad gruntovnica; (b) neusklađenost između katastarske evidencije, zemljišnih knjiga i stvarnog fizičkog 
stanja; (c) sporo rješavanje pitanja povrata vlasništva, povratnika i raseljenih osoba, te preostalog poljoprivrednog i 
šumskog zemljišta u državnom vlasništvu; (d) složeni, skupi i dugotrajni zahtjevi za uknjižbu stanova; (e) nedovoljan 
pristup informacijama potencijalnih ulagača; (f) duge odgode procedura za pljenidbu kod hipoteka; (g) izbjegavanje 
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sustava uknjižbe zbog visokih 5%-tnih poreza na promet nekretnina i pomanjkanja znanja javnosti o koristima od 
uknjižbe; (h) neformalni promet nekretnina i prekinuti promet zbog toga što javnost ne želi čekati dovršenje službenih 
procedura; (i) izgubljeno vrijeme i mogućnosti za ulaganja za vrijeme dok traju sporovi; te (j) bespravna gradnja koja je 
skupa i teško se može regulirati.  

 
Učinkovit katastarsko-zemljišnoknjižni sustav može, zapravo, povećati broj  transakcija – koji je sada ograničen zbog 
navedenih problema – sa sadašnje razine od 32 transakcije na 1000 kućanstava (3,2%) zabilježenih u 2000. na otprilike 
7% kućanstava. To je konzervativna procjena budući da brojke u Zapadnoj Europi variraju između 10% i 17%.  
 
Projekt će također promicati samoodrživost, prodaju roba i usluga i zaštitu autorskih prava. Automatizacija bi trebala 
povećati djelotvornost i smanjiti troškove proizvodnje. Tako postoje mnoge nepoznate ekonomske koristi  za: 
 

o Državnu geodetsku upravu i zemljišnoknjižne odjele kroz nova tržišta i smanjenje troškova poslovanja; 
o Prihod banaka, drugih zajmodavaca, trgovaca nekretninama, procjenitelje vrijednosti, odvjetnike, javne 

bilježnike, geodetske stručnjake; arhitekte, građevinare, urbaniste, komunalna gospodarstva, itd; 
o Porez na dohodak i porez na dobit na (a) dio kapitalnog ulaganja naveden gore, koji se upotrebljava za 

stvaranje dobiti i (b) povećan prihod grupa stručnjaka uključenih u vođenje zemljišnih knjiga ili 
upravljanje; 

o Mnoge 'čovjek-godine' (radna godina po čovjeku) što ih sudovi troše rješavajući sporove i općine koje 
moraju rješavati netočne informacije; 

o Povećana strana ulaganja; i 
o Druge nepoznate koristi bi se ostvarile olakšavanjem hipoteka i proširenjem obuhvata formalnim 

sustavom uknjižbe kako je razrađeno dolje.      
 
Hipoteke: Jačanjem sigurnosti vlasničkih prava projekt će pomoći razvoju privatnog sektora smanjenjem  
administrativnih prepreka i kočnica, i domaćim i stranim ulaganjima. To će se postići povećanjem učinkovitosti 
zemljišnih knjiga, kao i bržom i sigurnijom uknjižbom nekretnina, čime će se bolje potpomoći razvoj 
funkcionalnih tržišta nekretnina i učinkovitijeg financijskog posredovanja temeljenog na čvrstim jamstvima. U 
stvari, ako ih pomognu održive financijske institucije, upotreba nekretnina kao zaloga povećat će se kao rezultat 
projekta. 
 
Istraživanja za vrijeme ocjene projekta pokazala su da je u Hrvatskoj tržište nekretnina već aktivno. Do sada je 
hipotekarno tržište bilo umjereno prisutno. Na temelju uzorka od 200 uknjiženih vlasnika stambenih jedinica, 
Socijalna studija DFID-a je pronašla da oko 15 posto anketiranih vlasnika upotrebljava neki oblik hipoteke. 
Prosječan iznos bio je oko 160.000 kuna (manje od 20.000 USD). Stope i uvjeti su razumni za dane uvjete. 
Zajmovi, čiji je rok dospijeća do 30 godina, denominirani su u stranoj valuti (Eurima), ali se otplaćuju u 
kunama, dok zajmoprimac snosi cijeli rizik strane valute. Međutim, vjerovnici daju zajmove samo na temelju 
uredno registrirane nekretnine, što isključuje druge potencijalne korisnike s nesigurnim vlasničkim pravima. 
Sadašnja stopa hipoteka kreće se između 9 i 10 posto godišnje i, u nedostatku jakih jamstava trećih strana, 
zajmovi se daju samo za pokrivanje jedne trećine do jedne polovine vrijednosti založene imovine. Iznosi 
zajmova sa zalogom mogu biti mnogo veći. To je najvjerojatnije vezano za nesigurnost na tržištu nekretnina – 
koje je vezano za općenito stanje stvari u sustavu uknjižbe nekretnina – kao i općeniti nedostatak sredstava koja 
bi se dala kao zajmovi. Iako daje dodatnu sigurnost zajmoprimcu, ta djelomična pokrivenost hipotekama 
negativno utječe na zajmoprimce povećanjem realne cijene zajmova koja bi se mogla smanjiti kao rezultat 
povećanja učinkovitosti zemljišnih knjiga i postupaka osuvremenjivanja – kao što je rješavanje sudskih 
zaostataka vezanih za nekretnine. 

Projekt će pridonijeti poboljšanju upravljanja i sudski zaostaci će se smanjiti, a brzo i pouzdano utvrđivanje 
vlasništva bit će zajamčeno. Većina postojećih zaostataka može se slijediti do stanja evidencija – zemljišnih 



 64 

knjiga, jer oni proizlaze uglavnom iz povećanja broja prometa nekretnina bez presedana od početka privatizacije 
1992, kao i neuspostavljanja veze između sustava zemljišne knjige i katastarskog  sustava u prošlosti, što je 
dovelo do značajnih nepodudaranja između službenih evidencija i stvarnog stanja vlasništva na terenu.    

U načelu nema zakonskih prepreka za prodaju i kupovinu nekretnina koje očekuju uknjižbu u zemljišnu knjigu 
(ili nekretnina koje su u zaostacima ili nekretnina koje su privremeno uknjižene u Knjigu položenih ugovora), 
ali taj proces uključuje rizik za kupce i podrazumijeva odgovornosti za prodavatelje, što sve negativno utječe na 
vrijednosti nekretnina. Mnogo vlasnika koji čekaju rješenje predmeta koji je u zaostacima su vlasnici malih 
stanova, koji mogu imati znatne koristi od uključenja u financijska tržišta time što bi mogli upotrijebiti svoju 
nekretninu kao zalog za zajmove banaka. Zbog toga se stanje zemljišnih knjiga usporava i guši tržište 
nekretnina, te traži od mnogo ljudi da jednostavno čekaju dok se problem zemljišnih knjiga ne riješi. 

 
Neuknjižene nekretnine, drugi predmeti osporenih prava i premija na uredno uknjižene nekretnine: 
Neuknjižene nekretnine (u zemljišnoj knjizi) u Hrvatskoj općenito se sastoje od kuća, zgrada ili zemljišta koji 
nikada nisu bili uknjiženi i evidentirani u zemljišnoj knjizi i za koje postoje nepotpuni ili neažurirani katastarski 
podaci. Na primjer, u Zagrebu je revidirani katastar 60 posto Grada utvrdio 22.000 nekretnina koje nisu bile 
uknjižene. Za njih se ne plaćaju vodoprivrednu naknadu, PDV na građevinske radove, pristojbe za uknjižbu i 
porezi, uz to što se za njih nisu nabavile građevinske dozvole. Ta situacija je uobičajena u cijeloj zemlji. 
Procjenjuje se da do 30 posto zgrada možda nije registrirano. 
 
Iako je sada većina zemljišta u privatnom vlasništvu, problemi vezani za neažurirani zemljišnoknjižni i 
katastarski sustav čine vlasnička prava nejasnima. Sada se podaci koji definiraju vlasništvo u sudskim 
evidencijama razlikuju za čak 50 posto predmeta od onih u katastarskim uredima (od 10 do 90 posto). Ti 
nepouzdani sustavi povećavaju nesigurnost prometa nekretnina kada se nekretnina prodaje ili stavlja pod zalog 
u zajmovima s jamstvima, i iz temelja potkopavaju izglede za proširenje tržišta nekretnina.  

Vlasnička prava mogu se osigurati samo nespornim i učinkovitim sustavima uknjižbe. Sustav uknjižbe ima dva 
dijela  – katastar i zemljišne knjige. Pa ipak, mnoge nekretnine u Hrvatskoj nisu uvedene u katastar, mnoge 
zgrade nemaju građevinske dozvole, i postoji opće nepodudaranje između informacija koje se čuvaju u katastru 
i registrima nekretnina u sudovima. Vlasništvo nad zemljom postaje čak i nejasnije u nekim područjima zbog 
prakse da se zemlja prenosi bez uknjiženja transakcije radi izbjegavanja plaćanja poreza na promet nekretnina 
(5 posto vrijednosti nekretnine). Činjenica da postoje dva registra nekretnina čini proces provjere vlasništva još 
složenijim: jedan registar za zemlju i s njom povezane samostojeće zgrade, i drugi, za stanove: Knjiga položenih 
ugovora. 

Jasno je da postoji tržišna premija na vrijednost uredno uknjižene nekretnine nasuprot nekretnini gdje vlasnička 
prava nisu potpuno utvrđena. Visina takve premije iznosi najmanje 20 posto prema iskustvu drugih zemalja. 
Nisu postojali podaci koji bi omogućili timu za ocjenu projekta da izravno procijeni vrijednosti usporedivih 
uknjiženih i neuknjiženih nekretnina, budući da bi taj poduhvat iziskivao značajno istraživanje, sredstva i 
odgovarajuće “alate”. Iskustvo pilot projekata, kao što su Babina Greda i dolina Neretve, još nije dalo podatke 
koji bi omogućili analitičarima da procijene razlike vrijednosti između uknjiženog i neuknjiženog vlasništva.  

Agenti za nekretnine se općenito nerado upuštaju u transakcije s neuknjiženim nekretninama, budući da to za 
njih uključuje profesionalni rizik. Kao takvi, oni nisu dovoljno dobro informirani o razlikama između službenog 
i neslužbenog tržišta. Sa strogo zakonskog stajališta, nema prepreka za kupovanje ili prodaju neuknjižene 
nekretnine sve dok je promet nekretnine dobro dokumentiran osiguravanjem usluga javnog bilježnika. Međutim, 
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sudjelovanje u prometu neuknjižene nekretnine ne oslobađa kupca od plaćanja poreza na promet nekretnina od 
5 posto, koji se mora platiti neovisno o prirodi transakcije.  

 
Pristup ekonomskoj analizi: Ekonomska analiza temelji se na procjeni očekivanog utjecaja na ukupno tržište nekretnina,  
koji će proisteći iz utvrđivanja prava vlasništva i pružanje suvremenijih usluga zemljišnoknjižnih odjela i katastra, koje će 
ojačati Ministarstvo pravosuđa i Državnu geodetsku upravu. Valja napomenuti da usprkos povijesti, u Hrvatskoj postoji 
tržište nekretnina, aktivno u cijeloj zemlji i u svim sektorima: stambenom, komercijalnom/industrijskom i 
poljoprivrednom. 
 
Prema statistici Ministarstva financija, ukupan promet na tržištu (vidjeti tabelu) u 2000. iznosio je 12,83 milijardi kuna  
(1,5 milijardi USD). Promet je porastao, sa zastojem 1999, sa 9,78 milijardi kuna (1,2 milijardi USD) u 1997. Kao 
usporedbu s drugim pokazateljima veličine ekonomije, navedimo da je u 2000. BDP za Hrvatsku iznosio 24,9 milijardi 
USD, a državna potrošnja 4,7 milijardi USD. Strana izravna ulaganja u 2000. bila su 1,1 milijardi USD.  
 

Relativna veličina tržišta po kategorijama u 2000. godini 
Tržišna kategorija Broj  

Transakcije     
i razmjeri 

Vrijednost 
procijenjena 
u milijunima 

kuna  
i razmjeri 

Prosječna 
vrijednost  
transakcija 

(Kuna) 

Poljoprivredno 
zemljište   

21.355 
(23,9%) 

764 
(6,0%) 

35.789 

Građevinsko zemljište   17.331 
(19,4%) 

1.693 
(13,2%) 

97.667 

Stambeni prostor  46.713 
(52,2%) 

7.665 
(59,7%) 

164.079 

Poslovne prostorije  4.034 
(4,5%) 

2.714 
(21,1%) 

672.896 

Ukupno 89.433 12.836  
 
Izvor: Ministarstvo financija, rujan 2001. 
 
Broj transakcija je porastao sa 54.000 u 1997. na 89.000 u 2000, što predstavlja više od 50 posto svih prijenosa 
(uključujući nasljedstvo, darove itd. ) nekretnina. Najveće tržište je u području stambenog prostora, koje čini  52 posto 
tržišta prema broju transakcija i gotovo 60 posto po vrijednosti u 2000. Transakcije u poljoprivrednom zemljištu čine 
gotovo 24 posto svih transakcija, ali samo 6 posto vrijednosti. U 1998. su porasla sva tržišta osim poslovnih prostora. U  
1999. aktivnost je smanjena u svim kategorijama, ali je u 2000. doživjela snažan oporavak.  Najveći rast u broju 
transakcija i u vrijednosti bio je u poljoprivrednom zemljištu, gdje je iznosio više od 60 posto u 1998. i 44 posto u 2000. u 
odnosu na prethodnu godinu. 
 
Godišnji rast broja transakcija prema tržišnim kategorijama (postotak prethodne godine) 

Godina Poljoprivred-
no zemljište   

Građevinsko 
zemljište   

Stambeni 
prostor  

Poslovne 
prostorije  

1998 61,1 66,2 37,0 -8,7 
1999 -12,8 -6,9 -7,2 -6,9 
2000 44,4 8,7 21,6 21,8 

 
Izvor: Ministarstvo financija, rujan 2001. 
 
Evidencija Ministarstva financija pokazuju da, unatoč zdravom trendu rasta ukupnih aktivnosti na tržištu od 1996, tržišne 
vrijednosti padaju, s padom u prosječnim transakcijama (svih kategorija) sa 180.600 kuna (21.800 USD) u 1997. na 
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130.000 kuna (15.750 USD) u 2001. Ta vrlo niska prosječna vrijednost transakcija djelomično se objašnjava brojem 
transakcija poljoprivrednog zemljišta, koje su niske vrijednosti. Ovaj trend pomažu podaci i mišljenja dobivena iz 
Istraživanja tržišta nekretnina. Cijene stanova u Zagreb pale su za 14 posto u razdoblju između  1997. i 2001. i za 5 posto 
u Rijeci, iako su ostale relativno stabilne u drugim gradovima u kojima je provedeno istraživanje.  
 
Više sudionika u anketi provedenoj u istraživanju smatralo je da je tržište stambenog prostora opadalo (39 posto), a ne 
raslo (14%), ali to se odnosilo na stambeni prostor u lošem stanju, a ne na dobru potražnju za kvalitetne nekretnine, 
posebno u Zagrebu.  U Zagreb su prosječne cijene kuća (za razliku od stanova) porasle za oko 7 posto. 
 
Čimbenici koji snižavaju vrijednosti na tržištu nekretnina su ponuda nekretnina na tržištu, silazna faza konjunkturnog 
ciklusa u domaćem i svjetskom gospodarstvu i pad stranih izravnih ulaganja i kamata u Hrvatskoj. U Zagrebu su neki 
stručnjaci istakli da je opao broj iseljenika koji su se željeli nastaniti u Hrvatskoj nakon završetka rata. Međutim, tržišne 
cijene će rasti i padati i takve fluktuacije nisu nužno i značajne za dugoročniji rast tržišta u cjelini. 
 
 
Sažetak koristi i troškova: 
 
(a) Ekonomska stopa povrata:  Upotrebom dolje navedenih pretpostavki zajedno s osnovnim podacima o projektu 
(potpuni tekst ekonomske analize vidjeti u Prilogu 8), indikativna ekonomska stopa povrata se procjenjuje na 27 posto za 
ukupno ulaganje u projekt od 35 milijuna USD, što će ih uložiti Banke, hrvatska Vlada i drugi donatori u razdoblju od oko 
5 godina provedbe. Očekuje se da će u razdoblju od 20 godina – koje uključuje i provedbu i operativna razdoblja projekta 
- biti oko 1,925.000 tržišnih transakcija uz projektni scenario nasuprot ukupnom broju transakcija od oko 1,834.000 bez 
projektnog scenarija. Pri oportunitetnom trošku kapitala od 12%, neto sadašnja vrijednost ekonomske koristi koja se 
izravno može pripisati projektu iznosi nekih 590 milijuna kuna (ili oko  71 milijun USD), što je znatno više od iznosa 
sredstava uloženih u ovu aktivnost.  
 
(b) Financijski utjecaj: Da bi se bolje mogla izračunati indikativna financijska stopa povrata, procijenjene su koristi 
od rješavanja  zaostataka. Rezultati pokazuju da bi okvirna vrijednost rješavanja polovice zaostataka od nekih 300.000 u 
projektu stvorila korist od oko 900 milijuna kuna za korisnike. Neto sadašnja vrijednost (NPV)  koja se može pripisati 
rješavanju zaostataka iznosi približno 658 milijuna kuna (ili približno 79 milijuna USD), što uvelike premašuje ulaganje u 
projektu.  
 
(c) Fiskalni utjecaj:  Neto sadašnja vrijednost za povećani porez na promet nekretnina izravno zbog  projekta je 
izračunat na približno 35,41 milijuna kuna prema neusklađenom porezu na promet nekretnina od ukupno 144,3 milijuna 
kuna. Neto sadašnja vrijednost ukupnog povrata troškova (naknade za usluge i prodaju) plus porez na promet nekretnina 
iznosi  53,11 milijuna kuna prema neusklađenom ukupnom iznosu od 216,45 milijuna kuna. 
 
Glavne pretpostavke: 
 
Metodologija: Metodologija analize sastoji se od upotrebe raspoloživih službenih statistika u vezi s jednostavnim 
modelom koji se temelji na ukupnom predviđenom ponašanju tržišta s projektnim scenarijem i bez njega. Da se taj cilj 
postigne, usvojena je sljedeća hipoteza i pretpostavke: 
 
(a) Osnovna hipoteza: Povećana sigurnost prava vlasništva i učinkovitost postignuta u tržišnim transakcijama glavne 
su koristi od projekta. Ta poboljšanja bi se odrazila na budući broj transakcija, kao i prosječne cijene nekretnina, čiji bi 
rezultat odredio ukupnu tržišnu vrijednost. U tom kontekstu je prosječna cijena nekretnine neka vrsta ponderirane mjere za 
pool nekretnina koji se sastoji od kuća, građevinskog zemljišta, poduzeća i poljoprivrednog zemljišta. Iz izračuna s 
projektom i bez projekta, povećani rast tržišta bi se procijenio u kontekstu makro modela. Ta procjena bi se uskladila za 
pokrivenost projektom, a onda bi bila podvrgnuta daljnjem usklađenju prema dolje da se dođe do neto povećane koristi 
zbog projekta od koje se može procijeniti indikativna ekonomska stopa povrata. 
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(b) Vremenski opseg planiranja: 20 godina. 
 
(c) Broj transakcija: I scenarij s projektom i scenarij bez projekta započinje s osnovnim brojem transakcija od 
78.500, što odgovara prosjeku za godine 1998, 1999. i 2000. 
 
(d) Prosječna cijena nekretnine s kojom je obavljen promet na tržištu: Ponovno uzimajući prosjek podataka za 
godine 1998. do uključivo 2000, pretpostavljena je početna vrijednost transakcije od 153.000 kuna.  
 
(e) Rast transakcija: U skladu sa sadašnjim trendovima, bez projekta bi broj transakcija rastao brzinom od  2,5% 
godišnje, za razliku od porasta od 3% godišnje sa scenarijem sa projektom. Kao koincidencija, predviđa se da će stvarni 
rast bruto društvenog proizvoda u Hrvatskoj biti 3% za 2002. i 3,6% za 2003 (Svjetska banka, Vijesti iz Hrvatske, 14. 
ožujka 2002, Sažetak rizika u Hrvatskoj) uz smanjenu inflaciju i stabilne tečajne stope.  Odatle se pretpostavlja da će 
rast transakcija uz projektni scenarij   biti jednak stopi rasta BDP-a samo u 2002. 
 
(f) Rast cijena nekretnina: Bez projekta bi cijene nekretnina deprecirale za 0,5% godišnje, dok bi s projektom 
cijene nekretnina aprecirale za isti iznos, tj. 0,5% godišnje. 
 
(g) Obuhvat projekta: Projekt bi izravno utjecao na nekih 15% područja u zemlji, i tako bi utjecao na ukupno tržište 
nekretnina za taj isti postotak. 
 
(h) Pretvaranje povećanog prometa na tržištu u koristi od projekta: Pretpostavilo se da bi u planiranom razdoblju 
od 20 godina samo otprilike trećina ukupnog broja transakcija stvarno rezultirala aprecijacijom vrijednosti nekretnina, a 
ostatak bi bile obične transakcije.  
 
(i) Porez na promet nekretnina (RETT): Podaci sugeriraju da se porez na transakcije nekretninama odnosi samo 
na 40% vrijednosti tržišta, i iznosi fiksno 5% od procijenjene vrijednosti transakcija koje uključuju prijenos vlasničkih 
prava. To je osnova od koje se zaključivalo o fiskalnom aspektu. 
 
(j) Zaostaci: Obuhvat projekta za rješavanje zaostataka bio bi oko 50%, a prosječna vrijednost rješavanja jednog 
predmeta u zaostatku za korisnika iznosi približno 6.000 kuna. (“Dokazi” prema navodima pokazuju da se plaćenjem 
više od 1 posto vrijednosti prometa nekretnina može postići da se obavi registracija za manje od jednog dana.  
Ponovno prema navodima, prosječno plaćanje u Zagrebu kreće se oko 3.000 DEM, ali plaćanje može imati i 
druge oblike osim gotovine. Prema brojkama (a) 1% prosječne vrijednosti nekretnine u Hrvatskoj od 150.000 
kuna iznosi 1.500 kuna, te (b) 3.000 DEM približno iznosi 10.500 kuna.  U prosjeku su te brojke (1.500 + 
10.500) / 2 = 12.000 kuna / 2 = 6.000 kuna.)     
 
(k) Projektni troškovi:  Projektni troškovi upotrijebljeni u analizi preuzeti su iz Priloga 5. Pretpostavlja se ad su 
troškovi za vrijeme operativnog razdoblja – uglavnom za stalne troškove – 5 milijuna kuna godišnje. Upotrijebljen je tečaj 
iz ožujka 2002. 
 
Projektni parametri bitni za izvođenje ekonomske, financijske i fiskalne ocjene 
 
1. Obuhvat: Razvojni cilj projekta navodi da će na kraju projekta informacije u sustavu katastra i zemljišne knjige 
biti obnovljeni i da će sustavi biti povezani u otprilike 5% zemlje. Oko 360.000 korisnika dobit će novu potvrdu o 
vlasničkim pravima. U Hrvatskoj ima više od 18 milijuna katastarskih čestica u približno 3.300 katastarskih općina. 
 
2. Broj transakcija i promet na tržištu: Prosjeci za tri godine, 1997-2000, izračunati su prema podacima 
Ministarstva financija.  Analiza se temeljila na 78.500 transakcija s nekretninama godišnje, s ostvarenim prometom 
ukupne tržišne vrijednosti od 12 milijardi kuna godišnje. Prosječna cijena nekretnine (ili vrijednost po transakciji) bila je 
153.000 kuna, što odgovara umjerenom medijanu koji se sastoji od stanova, kuća i drugih nekretnina. 



 68 

 
3. Sastav tržišta: Najveće je tržište stambenog prostora, koje čini 52% svih transakcija i oko 60% tržišne 
vrijednosti. U Hrvatskoj sada više od 80% vlasnika živi u vlastitom stanu ili kući. Prema  popisu stanovništva 2001. u 
Hrvatskoj ima ukupno 1,474.300 kućanstava i 1,674.600 stambenih jedinica. Transakcije na poljoprivrednom tržištu čine 
24% uknjiženih predmeta, ali 6% tržišne vrijednosti. Ukupno postoji više od 2 milijuna nekretnina kojima se može 
trgovati na tržištu nekretnina, a sastoje se od stanova, kuća, građevinskog zemljišta i poljoprivrednog zemljišta. 
 
4. Porezi na promet nekretnina: Vlada prikuplja porez na promet nekretnina po stopi od 5% procijenjene 
vrijednosti transakcije. Procijenjene vrijednosti su vrlo blizu stvarne tržište vrijednosti. Međutim, nisu sve transakcije 
zabilježile prijenos nekretnina. Vlada prikuplja porez na promet nekretnina na oko 40% transakcija. U Hrvatskoj nema 
stalnog poreza na nekretnine. 
 
5. Cijena uknjižbe nekretnine: Pristojbe i porezi za uknjižbu nekretnine mogu iznositi čak do 680.000 kuna, uz 
prosječan iznos od 1.250 kuna, dok je prosječan prihod kućanstava 4.300 kuna mjesečno.  
 
6. Davanje nekretnina pod hipoteku: Procjenjuje se na 15% za kućanstva s prosječnim iznosom zajma od 160.000 
kuna. Davanje zemljišta pod hipoteku iznosi 4% među vlasnicima zemljišta, uz prosječan iznos zajma od 70.000 kuna. Za 
poduzeća je mogućnost upotrebe nekretnine kao kreditnog jamstva važan razlog za uknjižbu vlasništva nad nekretninom. 
Nekih 33% uzorka upotrebljava svoje nekretnine kao kreditno jamstvo, uz prosječan iznos zajma od 800.000 kuna. 
 
7. Prosječno vrijeme potrebno za uknjižbu nekretnine: Prosjek je 12 mjeseci, s rasponom od 10 dana do 7 
godina. 
 
8. Zaostaci u uknjižbama: Oko 300.000 neriješenih sudskih predmeta čeka rješenje. Predmeti uknjižbe nekretnina 
čine više od jedne trećine svih zaostataka predmeta u Hrvatskim sudovima i polovicu u općinskim sudovima. 
 
 
Analiza osjetljivosti / Zamjena vrijednosti kritičnih stavki: Nije napravljena jer je izračunata samo indiaktivna i 
konzervativna procjena ekonomske stope povrata. 
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Prilog 5:  Financijski sažetak  
 

HRVATSKA: Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra  

 
  

 
 

  Godina 1 Godina 2 Godina 3 Godina 4 Godina 5 

Ukupno potrebna 
sredstva 

     

   
Projektni troškovi 

 
 

    

   Investicijski troškovi  9,75 10,71 7,56 4,50 2,35 
   Stalni troškovi  0,38 0,47 0,47 0,51 0,53 
Ukupni projektni troškovi  10,12 11,19 8,03 5,02 2,87 

       
       
Ukupna sredstva  10,12 11,19 8,03 5,02 2,87 
       

Sredstva       
     IBRD/IDA 6,27 7,06 6,36 3,88 2,11 
     Država   1,25 1,26 1,55 1,24 0,91 
            Središnja država  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
            Lokalna uprava i 

samouprava 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Sufinancijeri (EU 

CARDS) 

2,45 2,51 0,00 0,00 0,00 

     Naknade korisnika  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     Ostalo 

 

Ukupno financiranje  
projekta:  

0,00 
 

9,97 

0,00 
 

10,83 

0,00 
 

7,91 

0,00 
 

5,12 

0,00 
 

3,02 

        
 
 
 

 



 70 

 
 

Prilog 6:  Aranžmani nabave i isplate sredstava  
 

HRVATSKA: Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra  
 
Nabava 
 

Nabava roba, tehničkih usluga i radova obavit će se u skladu sa Smjernicama Svjetske banke: Nabava u sklopu 

zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj i kredita Međunarodnog udruženja za razvoj  (objavljene u siječnju 
1995, revidirane u siječnju i kolovozu 1996, rujnu 1997, te siječnju 1999). Konzultantske usluge, tehnička pomoć i 
obuka nabavljat će se u skladu sa Smjernicama - Odabir i zapošljavanje konzultanata od strane zajmoprimaca Svjetske 
banke, siječanj 1997, revidirane u rujnu 1997. i siječnju 1999.  Upotrijebit će se standardna natječajna dokumentacija 
Banke, Poziv na podnošenje ponuda i obrasci konzultantskih ugovora. Opća obavijest o nabavi (GPN) objavit će se u 
publikaciji Razvojno poslovanje Ujedinjenih naroda u travnju 2002. 
 
Odgovornosti za nabavu  

 
Jedinica za provedbu projekta, koja podnosi izvještaje Koordinacijskom odboru projekta i neizravno Državnoj 
geodetskoj upravi (SGA) i Ministarstvu pravosuđa (MOJ), upravljat će postupcima nabave uz pomoć bar jednog 
referenta za nabavu u punom radnom vremenu, koji će biti odgovoran za svu nabavu. Koordinacijski odbor projekta je 
odlučio da angažira i zamjenika referenta za nabavu. Referent za nabavu će imati podršku projektnih timova u 
Državnoj geodetskoj upravi i Ministarstvu pravosuđa i njihovog tehničkog osoblja. Referent za nabavu će biti 
imenovan prije pregovora.  Tehnički i nabavni kapaciteti Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave bit će 
ojačani dodatnim tehničkim osobljem i osobljem za nabavu. Obje institucije već imaju neko kvalificirano i iskusno 
osoblje za nabavu.  
 
Metode nabave (Tabela A) 
 
Projekt obuhvaća nabavu građevinskih radova, robe, tehničkih usluga, te konzultantskih usluga. Detaljan plan nabave 
za te potrebe pripremljen je i uključen u Plan provedbe projekta (PIP). Za vrijeme provedbe projekta plan nabave će 
biti ažuriran bar svake godine. Aranžmani nabave projekta prikazani su u Tabeli A dolje.  
 
Pragovi za metode nabave za radove, robu i tehničke usluge 
 
U Tabeli B predloženi su sljedeći pragovi (ukupni iznosi dani su u fusnotama za Tabelu A): 
 
(i) Međunarodni natječaj (ICB) za robu = 100.000 USD ili više po ugovoru. 
 
(ii) Međunarodni natječaj za tehničke usluge =  400.000 USD ili više po ugovoru. 
 
(iii) Nacionalni natječaj (NCB) za tehničke usluge = ugovori procijenjeni na manje od 400.000 USD po ugovoru. 
 
(iv) Međunarodno kupovanje (IS) za robu = manje od 100,000 USD po ugovoru. (Međunarodno kupovanje može se 
upotrijebiti za nabavu opreme, materijala ili gotove robe. Ugovor će biti dodijeljen na temelju dobivenih i uspoređenih 
ponuđenih cijena od najmanje triju dobavljača iz dvije države);  
 
(v) Međunarodno kupovanje (IS) za tehničke usluge = za ugovore procijenjene na manje od 100.000 USD po 
ugovoru.  Odabir će se temeljiti na usporedbi triju ponuda; 
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(vi) Nacionalno kupovanje za robu = manje od USD50,000 po ugovoru (na temelju najmanje tri dobivene ponude s 
cijenama od domaćih dobavljača); Nacionalno kupovanje za tehničke usluge = manje od 50.000 po ugovoru. 
 
(vii) Nacionalni natječaj (NCB) za radove = manje od  600.000 USD po ugovoru;  i 
 
(viii) Manji radovi = manje od  100.000 USD po ugovoru. 
 
Navedeni pragovi postavljeni su uzimajući u obzir da su projektne institucije u posljednje tri godine, a osobito 
Državna geodetska uprava, povjeravale tehničke usluge i drugu nabavu vanjskim izvršiteljima. Rezultati pokazuju da 
oni sklapaju velike ugovore - u 16 ugovora vrijednosti između 85.000 USD i 1,4 milijuna USD primile su ponude 
opsega od 3 do 8 tvrtki koje podnose ponude ili pojedinačno ili u zajedničkim ulaganjima.  Također, BDP po glavi 
stanovnika u Hrvatskoj iznosi 4.800 USD (vidi opis kapaciteta privatnog sektora u glavnom dijelu Dokumenta o 
ocjeni projekta, dio E, Sažetak analize projekta, E 4, kapaciteti za poduzimanje projekta).  
 
Nacionalni natječaj bit će podložan sljedećim uvjetima: neće se primijeniti sustav bodovanja pri vrednovanju ponuda; 
neće se primijeniti preferencija za domaću robu; međunarodni ponuđači neće biti izuzeti iz podnošenja ponuda; i prva 
dva dokumenta za nacionalni natječaj će se pripremiti i podnijeti Banci na pregled i dobivanje 'no-objection' 
(suglasnost) prije nego što se objavi bilo koji nacionalni natječaj.  Pri otvaranju ponuda neće se odbaciti ni jedna 
ponuda. Sve ponude podnesene u roku ili do krajnjeg roka podnošenja ponuda bit će otvorene i pročitane na javnom 
otvaranju ponuda; lokalni ponuđači će pokazati mogućnost dobivanja jamstava i razuman pristup kreditima; ponuđači 
će unaprijed biti obaviješteni o kriterijima ocjenjivanja ponuda; i tehničke specifikacije će biti jasno napisane. O tim 
uvjetima će se raspraviti za vrijeme pregovora i bit će sastavni dio Ugovora o zajmu.  
 
Ponuda u dva stupnja za robu i tehničke usluge.  Upotrijebit će se natječajni postupak u dva stupnja za koncepciju 
informacijskog sustava, provedbu, isporuku softwarea po narudžbi, koncepciju unosa podataka, i  robu, i za katastar i 
za novi sustav uknjižbe. U tu svrhu će se upotrijebiti dokument Svjetske banke "Nabava informacijskih sustava, 
opreme, softwarea i usluga, natječaji u dva stupnja," Standardna natječajna dokumentacija (SBD), probno izdanje iz 
ožujka  1996, revidirane u kolovozu 2000. ili dogovorena kasnija verzija ovog probnog izdanja. 
 

      Izravno ugovaranje 
 
Projekt će uključivati sklapanje izravnih ugovora za software u komponentama A i B (oko 0,3 milijuna USD).  To je 
potrebno jer i Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa izgrađuju svoje informacijske sustave u posljednjih 
pet godina i uložili su znatna sredstva u softverske aplikacije i nove software za svoje sustave.  Institucije imaju 
standardizirane softverske aplikacije, pa će se dodatna nabava ovog softwarea obaviti u sklopu projekta, od 
originalnih proizvođača i dobavljača.   
 
Konzultantske usluge 

Konzultantske usluge će se odabrati u skladu sa Smjernicama Banke objavljenim u siječnju 1997. i revidiranim 1997, 
1999. i u svibnju 2002, i za ovaj projekt će uključiti odabir na temelju kvalitete i cijene (QCBS), kvalifikacije 
konzultanata (CQ), odabir prema najnižoj cijeni (LCS), i individualne konzultante (IC). Odabir na temelju kvalitete i 
cijene iznad  200.000 USD bit će oglašen u publikaciji Razvojno poslovanje i u domaćim novinama radi iskaza 
interesa, iz kojeg će se načiniti uža lista. Za ugovore procijenjene na manje od 200.000 USD, uže liste mogu se 
sastojati i samo od domaćih tvrtki. 
 
Ugovor za reviziju i ugovor za nadzor nabavit će se prema metodi odabira prema najnižoj cijeni. Ugovori koji su 
pojedinačno procijenjeni na manje od 100.000 USD za pravne savjete, studijska putovanja, tečajeve u obuci, kontrolu 
kvalitete i kampanje upoznavanja javnosti nabavit će se prema kvalifikacijama konzultanata. Individualni konzultanti 
bit će odabrani u skladu s V. dijelom Smjernica za konzultante. Bit će objavljeni natječaji za sve individualne 
ugovore. 
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Obuka  

 

Raspored aktivnosti obuke bit će pripremljen na godišnjoj osnovi kao dio procesa godišnjeg plana rada i bit će 
podnesen  IBRD-u za 'no-objection'.  
 
Odabir iz jednog izvora 
 
Usluge za daljnji razvoj vlastitog softwarea mogu se, ako se Banka složi, naručiti iz jednog izvora u skladu sa 
stavcima 3.8 do uključivo 3.11 Smjernica za konzultante. 
 
Pragovi za prethodni pregled Banke (vidjeti Tabelu B) 
 
Pragovi za prethodni pregled su kako slijedi: 
  
(a) Roba: svi paketi međunarodnih natječaja, prvog nacionalnog natječaja, prvog međunarodnog kupovanja i 
nacionalnog kupovanja. 
 
(b) Tehničke usluge: svi paketi međunarodnih natječaja, prvog nacionalnog natječaja svake godine, te prvi paketi 
nacionalnog kupovanja i međunarodnog kupovanja. 
    
(c) Radovi: prvi međunarodni natječaj i prvi manji radovi  
 
(d) Konzultantske usluge: bit će potreban prethodni pregled Banke za sve opsege poslova, neovisno o vrijednosti 
ugovora. 
 
(e) Svi konzultantski ugovori s konzultantskim firmama procijenjeni na 200.000 USD ili više po ugovoru (potpuni 
pregled). 
 
(f) Svi  ugovori s konzultantskim firmama procijenjeni na između 100.000 USD i  200.000 USD po ugovoru  
(djelomičan pregled). 
 
(g) Svi konzultantski ugovori s pojedincima procijenjeni na 50.000 USD ili više – potpuni pregled. 
 
(h) Prvo ugovor, a onda samo opseg poslova za ugovore s pojedincima procijenjene na manje od 50.000 USD. 
 
U sklopu ugovora o pružanju usluga za komponente A, B i C bit će angažiran veći broj činovnika, studenata i ostalih 
radi prikupljanja i unosa podataka te verifikacije podataka, tipkanje i službeničke poslove u zemljišnoknjižnim 
uredima, na ugovornoj osnovi. Ti ugovori će biti objavljeni lokalno. Uvjeti ugovora i jedinične cijene bit će 
dogovoreni s Bankom prije nego što otpočne proces selekcije. 
 
Inkrementalni (povećani) troškovi poslovanja  
 
Zajmom će se financirati, po načelu sve manjeg udjela, dio inkrementalnih (povećanih) troškova poslovanja (IOC) 
uključujući neka od sredstava za rad Jedinice za provedbu projekta, Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo i osoblje 
sudova da koordiniraju, upravljaju, nadziru, putuju u druge urede da bi pomogli u rješavanju zaostataka i poduzeli 
funkcije unosa podataka. Ti povećani troškovi poslovanja bit će u skladu s godišnjim proračunom koji će Jedinica za 
provedbu projekta pripremiti i podnijeti Banci na odobrenje prije nego što se sredstva počnu trošiti. 
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Naknadni pregled  
 
Svi ugovori koji nisu podložni prethodnom pregledu Banke bit će podložni naknadnom pregledu, na selektivnoj 
osnovi. Jedan od deset ugovora za robu, radove, tehničke usluge i konzultantske usluge bit će podvrgnut naknadnom 
pregledu. Nadzorne misije uključit će stručnjaka za nabavu, osobito u  prve dvije godine, čija glavna odgovornost će 
biti da provodi naknadne preglede procesa i dokumentacije o nabavi i da dâ svoje nalaze. 
 
Sredstva EU darovnice     
 
U sklopu općeg sporazuma o zakladi između Banke i Europske komisije, iz studenoga 2001, sredstva EU Cards 
programa bit će na raspolaganju za projekt na načelu sufinanciranja.  IBRD će ih isplatiti zajmoprimcu za tehničku  
pomoć i obuku, i za Državnu geodetsku upravu i za Ministarstvo pravosuđa. U tom smislu će Banka i Vlada 
Republike Hrvatske potpisati "sporazum o darovnici". Prema općem sporazumu između Banke i Europske komisije 
upotrebljavat će se pravila Banke o nabavi i procedurama isplate. Sredstva će se upotrijebiti za financiranje kampanje 
upoznavanja javnosti u komponenti D, potkomponentu višenamjenskog informacijskog sustava za Državnu geodetsku 
upravu samo u komponenti B, koja se sastoji od roba, strane i domaće tehničke pomoći, obuke i stalnih troškova 
održavanja opreme, kao i troškova poslovanja. Europska unija će također financirati ugovor za tehničke usluge za 
izradu digitalnih katastarskih planova u komponenti C za Državnu geodetsku upravu.  Hrvatska i Europska komisija 
potpisat će poseban sporazum, uz navođenje da neće biti obveze plaćanja poreza na robu, građevinske radove, 
tehničke usluge i tehničku pomoć koja se kupi pomoću sredstava darovnice EU-a, i da se sredstva EU-a neće 
upotrebljavati za plaćanje Vladinih zaposlenika.  

 
 
 

Metode nabave (Tabela A) 

 

 

 

 

Tabela A:  Projektni troškovi prema aranžmanima nabave  
(ekvivalentno milijuna USD) 

 

     Nabava Metoda 1     
Kategorija potrošnje   ICB  NCB  Drugo 2 N.B.F.  Ukupan 

trošak   
1.  Radovi  0,00  0,00 0,50  0,00 0,50 
   (0,00) (0,00) (0,41) (0,00) (0,41) 
2.  Roba 3,73 0,20 4,64 0,00 8,57 
  (2,69) (0,17) (3,74) (0,00) (6,60) 
2. Usluge  
Konzultantske usluge, obuka i 
revizija 

0,00 
(0,00) 

0,00 
(0,00) 

7,69 
(4,56) 

0,00 
(0,00) 

7,69 
(4,56) 

4. Tehničke usluge 2,43 
(0,99) 

10,80 
(8,02) 

3,54 
(2,90) 

0,00 
(0,00) 

16,77 
(11,91) 

 5. Naknada koja se plaća na 
početku korištenja zajma 0,00 

(0,00) 
0,00 
(0,00) 

0,26 
0,26 

0,00 
(0,00) 
 

0,26 
(0,26) 
 

6. Ugovori za usluge   0,00 
(0,00) 

 0,00 
(0,00) 

1,05 
(0,79) 

0,00 
(0,00) 

1,05 
(0,79) 

 7. Stalni troškovi   0,00 
(0,00) 

0,00 
(0,00) 

2,36 
(1,17) 

0,00 
(0,00) 

2,36 
(1,17) 

 Ukupno   6,16 11,00 20,04 0,00 37,20 
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(3,68) (8,19) (13,83) (0,00) (25,70) 
       

 

 

1/ Brojke u zagradama su iznosi koji će se financirati zajmom Banke. Svi troškovi uključuju nepredviđene 
izdatke. 

2/ Pregled po stavkama kategorije  "ostalo" je kako slijedi:  
1. Radovi: MW ( 0,50 milijuna USD) 
2. Roba: IS ( 1,04 milijuna USD); NS ( 0,73 milijuna USD); DC (2,87 milijuna USD) 
3. Tehničke usluge: IS ( 0,48 milijuna USD), NS (3,06 milijuna USD)  
4. Konzultantske usluge, obuka i revizija: QCBS ( 0,76 milijuna USD), LCS ( 0,39 milijuna USD), 
CQ ( 1,64 milijuna USD), Individualni konzultanti ( 4,55 milijuna USD), SS (0,21 milijuna USD)   
5. Ugovori o uslugama  ( 1,05 milijuna USD) 
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Tabela A1:  Aranžmani za izbor konzultanata (po izboru) 
(ekvivalent milijuna USD ) 

 

        Metoda 

odabira   

       

Konzultantske usluge        LCS        
Kategorija potrošnje QCBS QBS SFB   CQ Ostalo N.B.F. Ukupno 

trošak 1 
A.  Firme 0,76  0,00  0,00 0,39 1,79 0,21  0,00 3,15 
  (0,58)  (0,00)  (0,00) (0,24) 0,46 (0,16)  (0,00) (1,44) 
B.  Pojedinci  0,00   0,00   0,00    0,00     0,00  4,55  0,00 4,55 
   (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) (3,13)  (0,00)  (3,13) 
Ukupno                  0,76 0,00 0,00 0,39 1,79 4,76 0,00 7,70 
  (0,58) (0,00) (0,00) (0,24) (0,46) (3,29) (0,00) (4,57) 

 

1\  Uključujući nepredviđene izdatke  

 

Napomena:   QCBS = Odabir na temelju kvalitete i cijene  

 QBS = Odabir na temelju kvalitete  

 SFB = Odabir uz fiksni proračun  

 LCS = Odabir na temelju najniže cijene  

 CQ = Odabir na temelju kvalifikacija konzultanata  

 Ostalo = Odabir individualnog konzultanta (prema dijelu V. Smjernica za konzultante), 

 Komercijalna praksa itd. 

 N.B.F. = Ne financira Banka 

 Brojke u zagradama su iznosi koji će se financirati zajmom Banke. 
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Pragovi prethodnog pregleda (Tabela B)  
 

Tabela B: Pragovi metoda nabave i prethodni pregled1   

 
Kategorija troškova  Vrijednost ugovora  

Prag (USD) 
Metoda nabave  Ugovori  

podložni 
prethodnom  
pregledu 
(mil. USD) 

1. Radovi >600,000 
<600,000 
<100,000 

 ICB 
 NCB 
MW 

Svi 
Prvi ugovor 
Prvi ugovor 

2. Roba >100,000 
<100,000 
<50,000 

ICB 
IS/NCB 
NS 

Svi 
Prvi ugovor 
Prvi ugovor 

3. Usluge 
Tehničke usluge 
(npr. Zračna fotogrametrija,  
katastarska izmjera) 
 

>400,000 
>100,000 
<100,000 
<50,000 

ICB 
NCB 
MW/ IS 
NS 

Svi 
Prvi ug. svake god. 
Prvi ugovor 

4. Konzultantske usluge i obuka 
 

 >200,000 firme 
< 100,000 firme 
< 200,000 Firme 
Pojedinci  

QCBS 
CQ 
LCS 
IC 

Svi  
>50.000 
>50.000 
>50.000 SPN,  
TOR i uvjeti  
ugovora  
najprije >50.000  
a onda samo  
TOR  
  
 

5. Ugovori o uslugama  
 
 

 
Pojedinci  

 
IC / ili slično 

 
Svaka grupa 

 

 
 

 
Ukupna vrijednost ugovora podložnih prethodnom pregledu:  

 
 

Ocjena ukupnog rizika nabave 
 

Prosječna 

 

                                                 
1 Pragovi se općenito razlikuju od zemlje i zemlje i od projekta do projekta. Za savjet vidjeti OD 11.04 “Pregled dokumentacije o 
nabavi” i javiti se regionalnom savjetniku za nabavu.  
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Predložena učestalost nadzorne misije za nabavu:  Jedna svakih 6 mjeseci (uključuje poseban nadzor nabave za 
naknadni pregled  / reviziju) za vrijeme prve dvije godine provedbe projekta, a poslije jednom godišnje. Jedan od 
deset ugovora bit će podložan periodičnim naknadnim pregledima.
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Tabela B1:  Informacije vezane za nabavu i pragove za pregled projekta   

 
Odjeljak 1: Kapacitet agencije za provedbu za zahtjeve nabave i tehničke pomoći   
 
 
� Kvalificiran i iskusan stručnjak za nabavu bit će angažiran 

za Jedinicu za provedbu projekta prije pregovora; 
� Stručnjak za nabavu osposobit će se u Centru za obuku 

Međunarodne organizacije rada (ILO) u Torinu u roku od 
šest mjeseci nakon što zajam stupi na snagu; 

� Osim stručnjaka za nabavu još najmanje dvije osobe iz 
nadležnih odjela Ministarstva pravosuđa i Državne 
geodetske uprave dobit će obuku o nabavi, po mogućnosti 
u Međunarodnoj organizaciji rada; 

� Kapaciteti za nabavu i tehnički kapaciteti odjela za nabavu 
ojačat će se da bi mogli odgovoriti na povećano radno 
opterećenje; 

Radionica za pokretanje nabave bit će organizirana u Zagrebu 
u trajanju od dva do tri dana za osoblje svih agencija 
uključenih u provedbu projekta. 

 

Odjeljak 2: Obuka, informacije i razvoj nabave 
Predviđeni datum radionice za 
pokretanje projekta: 
Listopad 2002. 

Predviđeni datum 
objave  
Opće obavijesti o 
nabavi: 
 srpanj 2002. 

Pokazati ima li 
nabave podložne 
obveznoj Posebnoj 
obavijesti o nabavi u 
'Razvojnom 
poslovanju': Ne 

Preferencije za domaću 
robu:  
  
  

 

Preferencije za domaće radove, ako se primjenjuje:  
 
Retroaktivno financiranje: Da 
Nabava unaprijed: Ne 

 
 

Ukratko objasnite sustav praćenja nabave: Napredak u provedbi nabave pratit će se preko izvještaja o napretku i 
nadzornih  
misija.  Za vrijeme prve dvije godine provedbe bit će dvije nadzorne misije 
godišnje koje će uključivati stručnjaka za nabavu koji će biti odgovoran za 
ažuriranje plana nabave, te obavljanje ex-post pregleda. Njegovi/njezini 
nalazi bit će uključeni u  izvještaje o nadzoru za praćenje njihove provedbe. 
Sufinanciranje:  Da No-one 
 
Odjeljak 3:  Osoblje za nabavu 
 
Navedite ime osobe za nabavu ili zaposlenika Banke iz projektnog tima zaduženog za nabavu 
u projektu:  

Ime:  Naushad Khan, viši stručnjak za nabavu, interni broj telefona 32699 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

1 Pragovi se općenito razlikuju od zemlje do zemlje i od projekta do projekta.  Vidi OD 11.04, "Pregled  dokumentacije 

o nabavi" i za savjet se obratite regionalnom savjetniku za nabavu. 
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Isplata sredstava   
 

Raspodjela sredstava zajma (Tabela C)  
 

 
Tabela C pokazuje raspodjelu sredstava zajma za građevinske radove, robu, tehničke usluge i konzultantske usluge, 
ugovore o uslugama, stalne troškove, troškove poslovanja Jedinice za provedbu projekta, te povećane troškove 
poslovanja. 
 
 
 

Tabela C:  Raspodjela sredstava zajma 
 

Kategorija rashoda   Iznos u milijunima USD Postotak financiranja  

Građevinski radovi  0,40 82%  
Roba 6,20 100% stranih troškova 

100% lokalnih troškova  
(ex-factory cijena) i 80%  lokalnih 
troškova za druge stavke kupljene 
lokalno  
 

Tehničke usluge 10,30 82%  
Konzultantske usluge, obuka i revizija  5,90 100% stranih troškova i 75% lokalnih 

troškova 
   
Ugovori o uslugama 0,80 82% 
   
Troškovi poslovanja 1,20 Uz postupno smanjivanje: 70% do  31. 

prosinca 2003; 50% do 31. prosinca   
2004; 30% kasnije 

   
Neraspodijeljeno  0,64 

 
 

Ukupno projektni troškovi  25,44  
Naknada koja se plaća na početku 
korištenja zajma  

0,26  

Ukupno 25,70  
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Upotreba izvještaja o rashodima (SOE): 
 
Zahtjevi za popunjavanje računa treba dostavljati na mjesečnoj osnovi i moraju se potpuno dokumentirati i potkrijepiti 
izvacima i izvacima o usklađenju.  Isplate po izvještajima o rashodima treba obavljati za (i) ugovore za individualne 
konzultante procijenjene na manje od 50.000 USD; (ii) ugovore za konzultantske tvrtke procijenjene na manje od 
200.000 USD; (iii) ugovore za robu i tehničke usluge čija je cijena manja od  300.000 USD; (iv) ugovore za radove 
čija je pojedinačna cijena manja od ekvivalenta 600.000 USD; i (v) svi troškovi obuke i povećani troškovi poslovanja.  
Najmanji iznos zahtjeva za povlačenje za izravno plaćanje i izdavanje posebnih obveza s računa kredita IDA-e bio bi 
20 posto od odobrene alokacije za poseban račun.  Ta dokumenacija bit će na raspolaganju za potrebnu reviziju, kao i 
za nadzornu misiju Banke, i Jedinica za provedbu projekta će je držati najmanje jednu godinu nakon primitka od 
strane Banke revizorskog izvještaja za posljednu fiskalnu godinu u kojoj je isplata obavljena. 
 
Poseban račun:  
 
Da se olakša pravodobna provedba projekta, Jedinica za provedbu projekta će osnovati, održavati i voditi, pod 
uvjetima prihvatljivim IBRD-u, poseban račun denominiran u EUR-ima u komercijalnoj banci s kojom će Banka biti 
sporazumna. Najveća dopuštena alokacija posebnog računa (SA) bit će ograničena na 1 milijun EUR. Međutim, za 
vrijeme početne faze projekta, na poseban račun bit će deponiran iznos ograničen na 0,5 milijuna EUR. Kada isplaćeni 
iznos dosegne 3 milijuna EUR, iznos deponiran na poseban račun povećat će se do punog iznosa od  1 milijun EUR. 
Zahtjevi za ponovno punjenje računa trebaju se dostaviti najmanje svaka dva mjeseca i moraju uključiti usklađene 
bankovne izvode, kao i drugu odgovarajuću popratnu dokumentaciju. Najmanji iznos na svakom zahtjevu treba biti 
20% odobrene alokacije.  
 
Retroaktivno financiranje: 
 
Poslije stupanja zajma na snagu sredstva zajma će se upotrijebiti za povrat sredstava koji udovoljavaju kriterijima što 
su ih projektne agencije imale nakon 1. veljače 2002. do granice od 240.000 EUR.  Takvi troškovi će slijediti pravila o 
nabavi Banke.  Financirane aktivnosti i artikli bi uključivali sljedeće:  uredsku opremu uključujući namještaj za 
Jedinica za provedbu projekta, Odsjek za zemljišnoknjižno pravo i Državnu geodetsku upravu, hardware i software za 
prostorije Jedinice za provedbu projekta, Odsjeka za zemljišnoknjižno pravo i Državne geodetske uprave, vozila, 
odabrane konzultante Jedinice za provedbu projekta, kritične strane savjetnike uključujući one za nabavu, neku obuku, 
kao i troškove poslovanja za Jedinicu za provedbu projekta i Odsjek za zemljišnoknjižno pravo. 
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Ocjena financijskog upravljanja  
 

Sažetak i zaključak.  U ožujku 2002. pregledani su aranžmani financijskog upravljanja za projekt da se 
utvrdi jesu li aranžmani financijskog upravljanja u Jedinici za provedbu projekta prihvatljivi Banci.  
Zaključeno je da Jedinica za provedbu projekta udovoljava minimalnim zahtjevima za financijsko 
upravljanje Banke.   

 

Sažetak ocjene financijskog upravljanja i zaključaka je kako slijedi: 

Ocjena financijskog upravljanja  Ocjena Napomene  
1. Tijelo za provedbu (PIU) Zadovoljava   Jedinica za provedbu projekta ima sve 

potrebno osoblje. 
2. Tokovi sredstava  Zadovoljava

-ju 
Banka osigurava sredstva preko posebnog 
računa. Sredstva hrvatske strane osigurana 
su u proračunu. 

3. Osoblje  Zadovoljava   Glavno osoblje je odabrano. 
4. Računovodstvena politika i procedure  Zadovoljava-

ju 
Nacrt operativnog priručnika posebno 
namijenjen projektu pripremljen. 

5. Vanjska revizija  Zadovoljava Projekt će revidirati revizorska tvrtka 
prihvatljiva Banci 

6. Izvješćivanje i praćenje  Zadovoljava-
ju 

Postojeća Jedinica za provedbu projekta u 
Ministarstvu financija poznaje zahtjeve za 
podnošenje izvještaja Banke. Računovođa 
projekta katastra radit će pri Uredu za 
provedbu projekta u Ministarstvu financija 
i dobiti obuku na radnom mjestu. 

7. Informacijski sustavi Zadovoljava-
ju  

Uredu za provedbu projekta u Ministarstvu 
financija upotrebljava sustav temeljen na 
SCALA softwareu.   

Ukupna ocjena financijskog upravljanja  
 
Zadovoljava  

 

 

U projektnim dosjeima se nalaze detaljni upitnici za ocjenu financijskog upravljanja. 
 
Upravljanje i koordinacija projekta. Institucijsko okruženje projekta bit će organizirano na tri razine: (i) 
Koordinacijski odbor projekta osigurat će smjer i vođenje projekta; (ii) Jedinica za provedbu projekta (PIU), koja će 
koordinirati i provoditi većinu projektnih aktivnosti, a isto tako će biti odgovoran za njihovo obavljanje i nadzor, i (iii) 
institucijski timovi u Ministarstvu pravosuđa i Državnoj geodetskoj upravi odgovorni za osiguravanje kvalitete u 
sklopu projekta, pregled i odobrenje opsega posla za aktivnosti koje se trebaju obavljati u sklopu projekta i nadzora 
Jedinice za provedbu projekta. Slijedi opis odgovornosti svake od tih triju razina provedbe. 
 
Uspostavljena je Jedinica za provedbu projekta (PIU) s konzultantima (za početak s tri člana osoblja), kojaće biti 
izravno podređena Koordinacijskom odboru jer postoje dva glavna ravnopravna partnera u projektu i koordinacija 
njihovih aktivnosti je od najveće važnosti za uspjeh projekta. Jedinica za provedbu projekta je odgovorna za provedbu 
projekta i služi kao tajništvo Koordinacijskom odboru, te osigurava koordinaciju aktivnosti vezanih za poboljšanje 
sustava uknjižbe nekretnina i katastra što ih provode Ministarstvo pravosuđa, odnosno Državna geodetska uprava. 
Ona će se nalaziti na pogodnoj lokaciji u blizini obiju institucija. Potpuno kadrovski ekipirana Jedinica za provedbu 
projekta će se sastojati od voditelja projekta, tehničkog koordinatora, stručnjaka za uknjižbu nekretnina, stručnjaka za 
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katastar, stručnjaka za nabavu, stručnjaka za računovodstvo odnosno isplate, stručnjaka za informacijsku tehnologiju, 
stručnjaka za praćenje i ocjenu i asistenta. Za prvu godinu projekta je dogovoreno s Ministarstvom financija da će 
funkcija financijskog upravljanja za projekt biti u Ministarstvu financija, s aranžmanima sličnim onima u Projektu 
sudske uprave i upravljanja stečajnim postupkom. 

Osoblje za funkciju računovodstva / financija. Jedinica za provedbu projekta će voditi sustav financijskog upravljanja 
koji je već osnovan pri Ministarstvu financija. Da bi se to olakšalo, za projekt je angažiran računovođa koji će unositi 
podatke, štampati izvješća i koji će također biti obučen u upotrebi sustava u Uredu za provedbu projekta u 
Ministarstvu financija. On će raditi pod pomnim nadzorom stručnjaka za financijsko upravljanje u Uredu za provedbu 
projekta u Ministarstvu financija. Retroaktivno financiranje će osigurati potrebna sredstva. Sustav u Ministarstvu 
financija funkcionira i upotrebljava se za Projekt sudske uprave i upravljanja stečajnim postupkom i druge projekte, 
ali je izmijenjen da bi uključio kontni plan za predloženi projekt. Pripremat će se izvješća o financijskom praćenju 
kako se traži. Za djelatnike Jedinice za provedbu projekta osigurat će se obuka u svim aspektima upravljanja 
projektom.   

Računovodstvo i unutarnja kontrola. Jedinica za provedbu projekta će poduzeti sve potrebne korake da osigura da 
projekt udovoljava odgovarajućim politikama Banke (OP/BP 10.02). To bi uključilo osnivanje odgovarajućih 
računovodstvenih procedura i unutarnje kontrole, što će biti dokumentirano u radnom priručniku.  Nacrt priručnika je 
pripremljen i pregledan od strane Banke. 

Kompjuterizirani računovodstveni sustavi. Jedinica za provedbu projekta odgovorna je za ukupno financijsko 
upravljanje i računovodstvo projekta. Kako je navedeno gore, Jedinica za provedbu projekta će se koristiti sustavom 
financijskog upravljanja koji je već uspostavljen u Ministarstvu financija za dva druga projekta koje financira Banka. 
Za ovaj sustav upotrebljava se software SCALA.  

Revidirana financijska izvješća i pisma upravi. Jedinica za provedbu projekta će angažirati neovisne revizore koji će 
imati opseg poslova prihvatljiv Banci. Revidirana financijska izvješća projekta za sredstva Banke i Europske unije bit 
će podnesena Banci i Europskoj uniji s revizorskim izvješćem šest mjeseci poslije kraja svake revidirane godine. 
Trošak revizije financirat će se u sklopu zajma. Jedinica za provedbu projekta odabrat će revizore prihvatljive Banci 
do 31. prosinca 2002. 

Financijski priručnik. Procedure poslovanja i smjernice za financijsko upravljanje projektom bit će dokumentirane u 
Priručniku o financijskom upravljanju i radu, koji će obuhvatiti sve razine upravljanja i administracije projekta. 
Priručnik će uključiti financijsko upravljanje i osoblje, utvrđivanje računovodstvenih i revizijskih standarda i 
procedure koje se upotrebljavaju za projekt, izvješćivanje o projektu i praćenje projekta, procedure za upravljanje 
gotovinom i imovinom, kao i format izvješća o upravljanju projektom. Nacrt priručnika je dovršen i pregledan od 
strane Banke. 

Financijski tokovi. U komercijalnoj banci prihvatljivoj Banci bit će otvoren poseban račun. Sve ugovore sklopit će 
Jedinica za provedbu projekta. Jedinica za provedbu projekta će pripremiti sve potrebne dokumente i dobiti potrebna 
odobrenja. Sredstva hrvatske strane osigurala bi se iz proračunskih alokacija Ministarstva pravosuđa i Državne 
geodetske uprave. 

Izvješća o financijskom praćenju. Jedinica za provedbu projekta vodit će račune projekta i osigurati odgovarajuće 
računovodstvo osiguranih sredstava. Dogovoreno je da će Jedinica za provedbu projekta biti odgovorna za 
oblikovanje odgovarajućih izvješća o financijskom praćenju (FMRs) i pripremu tih izvješća na tromjesečnoj osnovi. 
Izvješća o financijskom praćenju uključuju: 

· Financijske izvore projekta i upotrebu sredstava 
· Upotrebu sredstava u projektnim aktivnostima 
· Izvješće o posebnom računu i izvješće o računu u lokalnoj banci 
· Izvješća o napretku projekta  



 83 

· Praćenje nabave  

Analiza financijskog rizika. Iz perspektive financijskog upravljanja, predloženi sažetak konsolidirane ocjene rizika za 
projekt je kako slijedi: 

 Ocjena rizika   

 V Z U Napomene 

1.  Inherentni risk     
Hrvatska   X  Korupcija je općenito visoka i 

upravljanje nedostatno. 
Jedinica za provedbu projekta   X PIU ima sve potrebno osoblje. 
Projekt   X Projekt je dobro osmišljen. Vlada je 

pokazala visok stupanj predanosti 
projektu. 

     
Ukupni inherentni rizik   X  
2. Kontrolni rizik     
1. Tijelo za provedbu    X Osoblje PIU-a nema mnogo 

iskustva s procedurama Banke, 
osim u nabavi i financijskom 
upravljanju.  Međutim, financijsko 
upravljanje provodit će se pod 
nadzorom PIU-a u Ministarstvu 
financija. 

2. Tokovi sredstava    X Sredstva Banke isplatit će se s 
posebnog računa. Doprinos Vlade 
isplatit će se iz proračuna. 

3. Osoblje    X PIU  ima sve potrebno osoblje 
4. Računovodstvena politika i procedure   X PIU ima nacrt radnog priručnika za 

ovaj projekt. 
5. Unutarnja revizija    Ne primjenjuje se 
6. Vanjska revizija   X Bit će određeni revizori prihvatljivi 

Banci  
7. Izvješćivanje i praćenje    X PIU i Ministarstvo financija imaju 

iskustva u projektima koje financira 
Banka. Početno izvješćivanje obavit 
će PIU. 

8. Informacijski sustavi   X Sustav financijskog upravljanja 
postoji u Uredu za provedbu 
projekta u Ministarstvu financija.   

Ukupni inherentni rizik 
   

X 
 

 
 
V – visok  Z – znatan  U – umjeren  N – zanemariv ili nizak  
 
Financijske odredbe. Dolje su navedene odredbe vezane za financijska pitanja: Vlada će se pobrinuti da Jedinica za 
provedbu projekta dâ vlastitu evidenciju, račune i financijska izvješća  revidirati svake godine, počevši s računima za 
godinu koja završava 31. prosinca 2002. 
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Plan nadzora. Izvješća o napretku provedbe projekta bit će detaljno praćena za vrijeme misija nadzora. Izvješća o 
financijskom praćenju će na tromjesečnoj osnovi pregledavati stručnjak za financijsko upravljanje na terenu, a 
rezultati ili problemi će se razmotriti tijekom nadzornih misija. Revizijska izvješća projekta će se pregledati, a 
problemi identificirati i dalje razmatrati. Stručnjak za financijsko upravljanje na terenu bi pratio dogovoreni plan 
aktivnosti da se osigura da je Jedinica za provedbu projekta provela odgovarajuće aktivnosti. 

Raspored provedbe  
 

Projekt će se provoditi u petogodišnjem razdoblju, iako će se sredstva isplaćivati šest godina.  
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Prilog 7:  Raspored provedbe projekta 
 

HRVATSKA: Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra  
   
Raspored projekta  Planirano    Stvarno 
   
Vrijeme potrebno za pripremu projekta (mjeseci)  16  
Prva misija Banke (identifikacija)  06/11/2000 
Odlazak misije ocjene projekta  17/03/2002 18/03/2002 
Pregovori  08/05/2002 05/07/2002 
Planirani datum stupanja zajma na snagu  30/11/2002  

 
 
Pripremili: 

Vlada Republike Hrvatske: 
Državna geodetska uprava, Hrvatska  
Ministarstvo pravosuđa, Hrvatska  
 
Pomoć u pripremi: 

Veća darovnica DFID-a Ujedinjenog Kraljevstva, upotrijebljena za plaćanje konzultantskih ugovora, te manje 
darovnice Austrije i Kanade.  
 
Osoblje Banke koje je radilo na projektu uključuje sljedeće: 
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             Ime                           Specijalnost 

Lynn Holstein Voditelj projektnog tima i stručnjak za zemljišne knjige  
Milena Messori Zamjenica voditelja projektnog tima i analitičarka operacija Svjetske 

banke 
Miroslav Ruzica Sociolog 
Hiran Herat  Stručnjak za financijsko upravljanje   
Naushad Khan Nabava 
Vladimir Skendrovic Koordinator projekata Svjetske banke  
Irina Kichigina Pravnica 
David Webber Dužnosnik za isplatu sredstava  
Tjaart Schillhorn-Van Veen  Zaštita okoliša  
Rathnavatee Chiniah Asistentica 
Wael Zakout Kolega iz Svjetske banke za pregled - EAP – vođenje zemljišnih knjiga  
Frederic de Dinechin Kolega iz Svjetske banke za pregled - LAC - vođenje zemljišnih knjiga  
Edward Cook Kolega iz Svjetske banke za pregled - ECA  - Ekonomist za 

poljoprivredni sektor i stručnjak za vođenje zemljišnih knjiga  
John Bruce Kolega iz Svjetske banke za pregled - LEG - Pravo 
  
  
Konzultanti:  
Stephen Bulter Pravnik za nekretnine  
Ivan Ford Stručnjak za katastar i uknjižbu nekretnina  
Suha Satana  Ekonomist 
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Prilog 8:  Dokumenti u dosjeu projekta * 

 
HRVATSKA: Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra  

 
 
A.  Plan provedbe projekta  

Plan provedbe projekta, verzija 3, iz svibnja 2002. 
 
B.  Ocjene osoblja Banke 

Ocjena nabave, Naushad Khan, siječanj 2002. 
 
C.  Ostalo 

Pregled Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te stanja prava nad 
nekretninama, Anita Heršak, siječanj 2002. 

Pravni okvir za stanove (upravljanje zgradama), Anita Heršak, siječanj 2002. 

Hrvatski katastar, Mark Probert, siječanj 2002. 

Socijalna i institucionalna ocjena, Louise Perrotta, siječanj 2002. 

Završno izvješće grupe stručnjaka za informacijsku tehnologiju, siječanj 2002. 

Studija o tržištu nekretnina, Mark Heywood iz Land & Property Economics Ltd (LAPECO), siječanj 2002. 

Izvješće o obuci, DFID, siječanj 2002. 

Prilog Aide Memoireu, Ocjena katastra u Hrvatskoj, Ivan Ford, studeni 2001. 
 
Završno izvješće misije za prethodnu ocjenu projekta, Stephen B. Butler, studeni 2001. 
 
Završno izvješće misije za prethodnu ocjenu projekta, Suha Satana, studeni 2001. 
 
 
*Uključuje elektroničke datoteke 

 

 

Prilog 9:  Izvješće o zajmovima i kreditima 
 
Prilog 10: Hrvatska – osnovni podaci 
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Dodatni prilog 11: Sažeti prikaz zakonskog okvira 
REPUBLIKA HRVATSKA: Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra 

 
1. Imovinska prava 

 

Temeljna imovinska prava su u osnovi dobro određena i zaštićena u okviru sveobuhvatnog građanskopravnog 
zakonodavstva. Osnovna imovinska prava ne podliježu nikakvim neuobičajenim opterećenjima i istovjetna su pravima 
u drugim europskim pravnim sustavima. Općeprihvaćeno je stajalište da glavni problemi ne leže u pravnom sadržaju 
imovinskih prava niti u zaštiti koja je za njih predviđena zakonom, već u praktičnim pitanjima zasnivanja i zaštite 
prava putem ozbiljno narušenog zemljišnoknjižnog sustava i sudbenog sustava koji bilježi znatne zaostatke u 
rješavanju predmeta. 
 
2. Promet nekretnina 

 

Prijenos nekretnina i vlasničkih prava je razmjerno jednostavan postupak ako su predmetna nekretnina i pravo 
vlasništva primjereno upisani. Nema nikakvih spomena vrijednih zakonskih ograničenja raspolaganja ili prijenosa 
imovine i vlasničkih prava. Bitni sadržaj isprava o prijenosu posebnih vrsta prava, uključujući pravo vlasništva, 
zakupa, hipoteke i služnosti, dobro je opisan u zakonima. Upis transakcije je obvezan prema Zakonu o zemljišnim 
knjigama, a neupisana transakcija se smatra pravno ništavnom u odnosu na državu i treće strane koje nastupaju u 
dobroj vjeri. Javni bilježnik mora pripremiti jedino prijenos hipoteke i određenog oblika hipoteke na temelju isprave, 
a većina transakcija prijenosa obavlja se bez pomoći stručnjaka, čije se naknade i provizije smatraju previsokima. 

 
3. Hipotekarno (založno) pravo 

 

Hipoteke na nekretninama su uređene mjerodavnim hipotekarnim pravom utvrđenim Zakonom o obveznim odnosima 
i posebnim Ovršnim zakonom (“OZ”). Niti jedan od ovih zakone ne predviđa nikakva pravila niti postupke koji bi se 
bitno razlikovali od uobičajenih europskih pristupa. U hipotekarnom pravu, većina teškoća se javlja na praktičnoj 
razini izvršenaj, pri čemu je po neispunjenju obveze osigurane založnim pravom iznimno teško ući u posjed imovine 
ako je ova zaposjednuta. Razlozi za kašnjenja su različiti, a pripisuju se vrlo velikim zaostacima u rješavanju 
predmeta na prvostupanjskim sudovima, sucima za koje se smatra da ne “suosjećaju” s pravima vjerovnika, pa 
odugovlače s donošenjem naloga o deložaciji, i zloporabi zahtjeva za donošenje naloga i žalbenog postupka. Na 
raspolaganju je hipotekarni instrument poznat kao “fiducijarni prijenos vlasništva”, koji predstavlja hipoteku na 
temelju isprave, a neki ga vjerovnici koriste na gotovo isključivoj osnovi. Ovakve hipotekarne sporazume moraju 
sastavljati javni bilježnici, a oni su provedivi izvansudskim putem. Međutim, čak i uz korištenje ovog instrumenta, za 
stvarni ulazak u posjed već zaposjednute imovine ponekad je potrebno nekoliko godina. 
 
Jedna od glavnih prepreka hipotekarnom kreditiranju odnosi se na golemi zaostatak u rješavanju zemljišnoknjižnih 
predmeta i, slijedom toga, kašnjenjima u upisu. Banke obično nisu spremne upisati hipoteku na robni zajam ako 
založena stvar nije prethodno upisana na hipotekarnog dužnika, iako odredbe Zakona o zemljišnim knjigama 
omogućavaju istodobni upis transakcija. 
 
Zakoni kojima se uređuje založno pravo su općenito primjereni i sami po sebi ne bi trebali sprječavati razvoj 
hipotekarnog tržišta ako se zemljišnoknjižni sustav poboljša, a stavovi promijene, što je moguće postići upoznavanjem 
korisnika, sudaca i odvjetnika s ekonomskim troškovima neprimjerene zaštite prava na kolateralno jamstvo. 
 
4. Propisi o zaštiti okoliša 

 

Hrvatska je usvojila opsežan korpus zakona i propisa o zaštiti okoliša i potpisnica je većina najznačajnijih 
međunarodnih sporazuma o zaštiti okoliša. Na internet-stranici Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja 
(www.mzopu.hr), nalazi se opsežan popis zakona i sporazuma na engleskom jeziku. Uz pomoć EU, Ministarstvo 
trenutno provodi sveobuhvatno razmatranje razlika između ekološke regulative EU i zakona i propisa Republike 
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Hrvatske. Prvi dio ovoga projekta, koji se bavi politikom gospodarenja opasnim otpadom, objavljen je u lipnju 2001. 
Hrvatska je kao jedna od prvih europskih zemalja još sredinom osamdesetih godina uvela sustav procjene utjecaja na 
okoliš, na primjeru ondašnjeg američkog zakonodavstva. Procjena utjecaja na okoliš je uređena Zakonom o zaštiti 
okoliša i podzakonskim aktom o procjeni utjecaja na okoliš. Ovaj projekt ne podliježe studiji utjecaja na okoliš. 
 
5. Zaštita kulturnih dobara i područja prirode 

 

Za zaštitu kulturnih dobara nadležno je Ministarstvo kulture, a provode je Ministarstvo i mjesni dužnosnici nadležni 
za graditeljstvo. Pravila i postupci istovjetni su onima koje nalazimo u drugim razvijenim zemljama i u skladu su s 
međunarodnim konvencijama. Ocjena povijesnog statusa predstavlja neizostavan korak u postupku izdavanja 
lokacijske i građevinske dozvole te procjeni utjecaja na okoliš, a od mjesnih dužnosnika nadležnih za zaštitu 
spomenika mora se zatražiti mišljenje o svakom od ovih postupaka. U slučaju da su spomenici ili umjetnine otkriveni 
nakon početka gradnje, nadležna tijela mogu obustaviti gradnju do donošenja odgovarajućeg plana očuvanja. Nositelj 
projekta je odgovoran za financiranje troškova očuvanja. Zakonski propisi o zaštiti kulturnih dobara sadrže opća 
ograničenja imovinskih prava i nisu ograničeni privatnim vlasništvom nad zemljištem ili zgradama. 
 
Prirodna područja i nacionalni parkovi, čijim se brojem i kvalitetom Hrvatska može itekako pohvaliti, također su u 
nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. Iz razgovora s predstavnicima tog Ministarstva 
možemo zaključiti da se primjenjuju zdrava načela i postupci u skladu s međunarodnim konvencijama. Na ranije 
spomenutoj internet-stranici (www.mzopu.hr), nalazi se popis mjerodavnih domaćih zakona i međunarodnih 
konvencija i ugovora vezanih u očuvanje prirodnih područja, a koja je potpisala i Republika Hrvatska. 
 

6. Privatizacija 

 

U slučaju većine nekretnina, postupak privatizacije dobro je uznapredovao. Izvan gradskih područja, većina objekata i 
velik dio zemljišta (dvije trećine) ostao je u privatnom vlasništvu. Gotovo čitav stambeni fond je privatiziran 
početkom devedesetih, u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo iz 1992. godine, 
kojim je većini nositelja stanarskog prava dano pravo na otkup njihovih stanova i upis vlasništva. Što se tiče zgrada i 
prostora općenito, sve nekretnine koje su ostale u državnom vlasništvu 1. siječnja 1997. godine, tj. na dan stupanja na 
snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravnima, smatraju se zakonitim vlasništvom dotadašnjeg nositelja 
prava upravljanja, raspolaganja ili korištenja, ovisno o nekoliko zakonskih uvjeta. Kada je riječ o privatnim objektima 
smještenim na državnom zemljištu na kojem postoji pravo korištenja ili gradnje, zakon predviđa da se vlasništvo nad 
zemljištem objedini s vlasništvom nad zgradom. 
 
7. Porezi na nekretnine 

 

Ne postoji opći porez na raspolaganje i korištenje zemljišta ili drugih nekretnina. Osnovni porez na nekretnine je 
porez na promet nekretnina koji se određuje u visini od 5% bruto vrijednosti transakcije, a kupac/stjecatelj ga obično 
plaća u trenutku ili nedugo nakon podnošenja zahtjeva za upis. Porez na promet nekretnina se nameće na svaki 
prijenos vlasništva nad nekretninom, uključujući darovanje i nasljeđivanje, ali ne i na izvršenje hipoteke. PDV u visini 
od 22% se naplaćuje na dobra i usluge u vezi s novom gradnjom, ali ne i porez na promet nekretnina, dok prijenos 
vlasništva nad postojećom nekretninom podliježe isključivo porezu na promet nekretnina u visini od 5%. 

 
8.  Glavni vidovi Zakona o zemljišnim knjigama 

 

ZZK se temelji na primjeru austrijskih i njemačkih zakona. Njime se utvrđuje sudski utemeljen i na suce usredotočen 
sustav u okviru kojega se svi zemljišnoknjižni poslovi smatraju pravnim predmetnima pod nadzorom suca. 
Zemljišnoknjižni sustav se u konačnici nalazi pod nadzorom Ministarstva pravosuđa. Ministarstvo je ovlašteno 
donositi propise kojima se uređuju zemljišnoknjižni poslovi; osiguravati izobrazbu i radne smjernice za 
zemljišnoknjižno osoblje; osiguravati i nadzirati trošenje proračunskih sredstava za redovno poslovanje 
zemljišnoknjižnih sudova, kao i za obnavljanje i preoblikovanje zemljišnih knjiga; usklađivati rad i postupke s 
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katastrom; nalagati i odobravati sustavno obnavljanje zemljišnih knjiga u svakoj katastarskoj općini; i nalagati i 
nadzirati preoblikovanje zemljišnih knjiga u knjige vođene elektroničkom obradom podataka. 
 
Sam čin upisa vlasničkog prava smatra se “konstitutivnim” u smislu da upis na služi za puku objavu prava, već se 
njime zakonsko pravo i zasniva. Za greške i propuste u zemljišnim knjigama u konačnici je odgovorna država (tj. 
državni proračun). 
 
Budući da je prihvaćena činjenica da se zemljišnoknjižni sustav nalazi u prijelaznoj fazi i na mnogim je područjima 
trenutno u prilično lošem stanju, jamstvo točnosti koju bi zemljišne knjige trebale pružati odgođeno je na razdoblje od 
pet godina, tj. do 1. siječnja 2007, do kada valja obnoviti cjelokupni zemljišnoknjižni sustav. 
 
Zakon je u osnovi primjeren. Međutim, iako je možda prikladan za održavanje sustava koji je dosljedno provođen od 
njegove uspostave, a danas je uvelike automatiziran (npr. u Austriji), mogli bismo ustvrditi da nije najprimjereniji za 
rješavanje glavnih teškoća s kojima se danas suočavaju zemljišnoknjižni odjeli u Hrvatskoj, a to su značajan broj 
zaostalih predmeta i sustavna neusklađenost sadržaja knjiga i stvarnog stanja vlasništva nad nekretninama na terenu, 
što u oba slučaja dovodi do znatnih kašnjenja u upisu, visokih troškova i povećanog rizika. 
 
U Hrvatskoj se primjenjuje i posve odvojen uknjižbeni sustav koji se naziva Knjigom položenih ugovora (“KPU”) i 
koji je na snagu stupio 1. listopada 1991. KPU omogućuje upis prava na određeni stan isključivo na temelju ugovora o 
kupoprodaji. KPU je priznata u okviru ZZK-a i upis u KPU ima iste pravne posljedice i uživa jednaku razinu zaštite 
kao i upis u zemljišnu knjigu. Banke su voljne uzeti pod hipoteku nekretnine upisane u KPU. KPU je zamišljena kao 
privremena mjera i trebala bi biti zatvorena po dovršenju obnove zemljišnih knjiga sukladno ZZK-u, do kada bi se 
sadržaj KPU trebao preoblikovati u format zemljišne knjige u pravom smislu riječi. 
 
9.  Glavni problemi u ZZK-u 

 

Glavni problemi u zakonu, koji utječu na učinkovitost zemljišnoknjižnog sustava, su sljedeći: 
 
· Upis obavljaju suci općinskih sudova, bilo izravno ili posredno, u okviru kvazi-sudskog postupka. Sudac tako 
može postati usko grlo. Mnogo toga ovisi o tome kako pojedini sudac organizira svoj rad i povjerava poslove 
podređenima. Smatra se malo vjerojatnim da bi se ova središnja značajka sustava mogla promijeniti, budući da je riječ 
o opredjeljenju koje se temelji kako na povijesti i kulturi, tako i na politici. 
· Sustav je opterećen mnogim formalnostima koje su svojstvene sudskom postupku. 
· Zemljišnoknjižni suci ne mogu rješavati osporavane predmete ili predmete koji uključuju običajem ustaljena 
prava, već ih moraju upućivati na potpuni dokazni postupak pred općinskim sudom. 
· Zakon nije prikladan za postupak sustavne obnove niti za rješavanje kriznih situacija kao što su golemi zaostaci u 
rješavanju predmeta koje bilježe određeni zemljišnoknjižni odjeli. 
· ZZK-om i popratnim propisima predviđeni su opterećujući uvjeti za upis vlasničkih prava na stanovima u 
zemljišnu knjigu. 
· Zakon nalaže zaprimanje svih zahtjeva podnesenih zemljišnoknjižnom odjelu, čak i ako nisu prikladni za upis u 
knjigu. 
 
10.  Ovlasti zemljišnoknjižnih sudaca 

 

Ovlasti zemljišnoknjižnih sudaca za rješavanje osporavanih predmeta i predmeta koji uključuju običajem ustaljena 
prava su ograničene. ZZK-om je predviđeno da se upis u zemljišnu knjigu može obaviti isključivo na temelju isprava 
koje ispunjavaju sve uvjete propisane zakonom. Korisnici se tuže da upis može biti odbijen čak i zbog manjih 
neusklađenosti u ispravama. Međutim, ZZK-om su predviđena dva slučaja u kojima uobičajeni formalni uvjeti za 
obavljanje upisa mogu biti ublaženi: riječ je o sustavnoj obnovi zemljišnih knjiga na području čitave katastarske 
općine i pojedinačnim raspravama za ispravak zemljišnih knjiga na području katastarskih općina u kojima 
sveobuhvatna obnova nije opravdana. 
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Sve postupke zemljišnoknjižni suci vode prema pravilima izvanparničnog postupka, koja se primjenjuju na 
neosporavane predmete. 
 
ZZK-om je dopušten uvjetni upis vlasničkog prava (predbilježba), što se primjenjuje na zahtjeve koji ne ispunjavaju 
sve pretpostavke propisane zakonom u pogledu dokaza, ali se ovaj instrument može koristiti jedino u slučaju 
neznatnih nedostataka i ne može se usporediti s uvjetnim upisom u drugim sustavima. 
 
Unatoč ovim ograničenjima, iskustvo stečeno nedavno provedenim pilot-projektima obnove zemljišnih knjiga, kao i 
projektima obnove provedeni u dobro vođenim zemljišnoknjižnim odjelima, navodi na zaključak da broj slučajeva 
koji nisu riješeni tijekom postupka sustavne obnove knjiga i koji moraju biti riješeni u parničnom postupku ne mora 
biti uopće velik. 
 
11.  Sustavna obnova zemljišnih knjiga 

 

ZZK-om je predviđeno sredstvo rješavanja nagomilanih nepodudarnosti u zemljišnim knjigama kroz postupak 
sustavne obnove koji se poduzima odlukom Ministarstva pravosuđa u slučaju da je zemljišna knjiga u određenoj 
katastarskoj općini “iz nekog razloga postala neuporabljiva”. Tako se obnova može poduzeti u vezi s novom izmjerom 
katastarske općine i reambulacijom katastarskih podataka. I postupak sustavne obnove se, kako se čini, oslanja na 
suce, što može imati određene posljedice po učinkovitost. Preporuke u pogledu postupaka sustavne obnove 
obuhvaćaju sljedeće: 
 
· izrijekom predvidjeti postupke za provođenje neformalnih ispitivanja i rasprava na terenu tijekom katastarskih 
izmjera u okviru prethodne pripreme podataka za obnovljenu zemljišnu knjigu; 
· predvidjeti neslužbene postupke koje bi na terenu provodile skupine katastarskih i pravnih stručnjaka radi 
rješavanja pitanja vezanih uz razgraničavanje zemljišta i vlasnička prava; 
· u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti ovlast imenovanja privremenih pravnih zastupnika za vođenje rasprava za 
ispravak zemljišnih knjiga. 
 
12.  Sustavni postupci rješavanja zaostalih zemljišnoknjižnih predmeta 

 

Zapažanja iznesena u pogledu sustavne obnove zemljišnih knjiga odnose se i na rješavanje golemog broja zaostalih 
predmeta u određenim zemljišnoknjižnim uredima. Valjalo bi razmotriti alternative uobičajenim postupcima, 
uključujući: 
 
· pojačano korištenje privremenog osoblja; 
· izmjene i dopune ZZK-a kako bi se omogućilo davanje ovlasti za upis ovlaštenim, od suda imenovanim 
pravnicima, na način predviđen u slučaju rasprava za ispravak sukladno ZZK-u. 
 

13.  Alternativni postupci rješavanja sporova 

 

U ovome trenutku se ne čini kako su teškoće sa zemljišnim knjigama prouzročene sporovima između građana, a 
upravo tako bi pojam “spora” valjalo protumačiti u kontekstu sustava alternativnog rješavanja sporova. Teškoće 
proizlaze iz drugih vidova neučinkovitosti sustava. Najbolji pristup alternativnom rješavanju sporova u 
zemljišnoknjižnim predmetima bio bi (1) proširiti vrste predmeta koji se mogu rješavati u izvanparničnom postupku 
pred zemljišnoknjižnim sucem ili pravnim stručnjakom imenovanim sukladno članku 191. ZZK-a, (2) omogućiti 
pojedinačne rasprave iz članka 200. ZZK-a u svakome trenutku radi rješavanja bilo kojeg zemljišnoknjižnog pitanja i 
(3) izmijeniti postupak sustavne obnove kako bi se olakšalo rješavanje slučajeva na terenu. Alternativni postupak 
rješavanja sporova bi valjalo razlikovati od pravne pomoći. Kada bi se osobama s niskim ili skromnim primanjima na 
raspolaganje stavila određena razina pravne pomoći u vezi sa sustavnim postupkom upisa, možda bi se rješavanje tih 
pitanja moglo olakšati. 
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14.  Ostala administrativna pitanja 

 

Postupak upisa bi se mogao pospješiti boljim upravljanjem, pojednostavljenjem postupaka i isprava, standardizacijom 
isprava i provedbom EOP-a, pri čemu bi se mnogo toga moglo ostvariti i bez izmjena zakona Neučinkovitost 
postojećeg sustava se može uvelike pripisati njegovoj zasnovanosti na papirologiji. Preoblikovanje u EOP-knjige u 
najkraćem mogućem roku bi vjerojatno dovelo do značajnih poboljšanja, ali samo po sebi nije dovoljno bez drugih 
sustavnih promjena. Preoblikovanje u EOP-knjige se prema zakonu smatra obnovom zemljišnih knjiga, o čemu 
javnost mora biti obaviještena, a predviđa se i rok od 6 mjeseci u kojem su moguće izmjene upisa i traženje ispravka. 
Zapravo je riječ o istom sustavu koji bi se koristio i za bilo koju drugu sustavnu obnovu zemljišnih knjiga. Shodno 
tome, preoblikovanje u EOP-knjige je možda najbolje obaviti u sprezi sa sustavnom obnovom zemljišnih knjiga. 
 
Ostala pitanja administrativne naravi obuhvaćaju sljedeće: 
 
· Mnogi zahtjevi nisu prikladni za upis zbog manjkavosti u ispravama. 
· Ministarstvo pravosuđa je zakonom ovlašteno propisati obvezne obrasce za prijedloge, ali to još nije učinilo. 
· Manjka središnje vodstvo, stručno osposobljavanje i upoznavanje zemljišnoknjižnih odjela s najboljom praksom. 
 
15.  Povrat imovine bivšim vlasnicima 

 

Povrat imovine bivšim vlasnicima se odvija prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske 
komunističke vladavine iz 1996. ("ZNI"). Pravo na naknadu se primjenjuje na imovinu koja je konfiscirana ili 
nacionalizirana sukladno jednom od približno 32 zakona izrijekom navedenih u ZNI-u, od kojih je najstariji donesen 
1945. godine, odnosno na druge slučajeve konfiskacije na temelju sudskih ili upravnih odluka donesenih nakon 15. 
svibnja 1945. Postoje prijedlozi za širenje definicije imovine i osoba koja ispunjavaju uvjete za povrat, ali o njima se 
još raspravlja. 
 
Mogućnost naknade imovine je na raspolaganju svim osobama koje su 10. studenog 1996. bili građani Republike 
Hrvatske, bez obzira na trenutno prebivalište ili na to da li su u tom trenutku imali državljanstvo neke druge zemlje, 
odnosno na osobe koje to pravo ostvaruju kao njihovi izravni nasljednici prvog nasljednog reda. Svi zahtjevi su se 
morali podnijeti najkasnije šest mjeseci od stupanja ZNI-a na snagu, a zahtjevi za kupnju stanova prema pravu 
prvokupa morali su biti podneseni u roku od 3 mjeseca od stupanja zakona na snagu. 
 
Zahtjevi za povrat imovine su mogući u slučaju svih vrsta neizgrađenog zemljišta (gradskog, poljoprivrednog, 
šumskog itd.), kao i za postojeće zgrade ili prostore. Na različite vrste nekretnina ponekad se primjenjuju različita 
pravila. U zakonu se izrijekom najavljuje politika prema kojoj će naknada u naravi biti iznimka, a ne pravilo. Oblik 
naknade u prvom redu ovisi o tome da li je imovina "konfiscirana", tj. oduzeta u cijelosti i bez ikakve naknade, 
uglavnom kao kaznena mjera, ili "nacionalizirana", tj. podnositelju zahtjeva je u društvene svrhe oduzet dio njegove 
imovine iznad propisane količine koju je imao pravo zadržati. Daljnja razrada ovih pravila je predviđena zakonom. 
 
Prava na naknadu oduzete imovine općenito ne stavljaju pod pitanje vlasnička prava, jer su zahtjevi utvrđeni još 1997. 
godine, iako još uvijek nisu riješeni Postoje načini na koje je moguće odrediti da li neka nekretnina podliježe još 
neriješenom zahtjevu. Međutim, u određenim slučajevima pravo na naknadu moglo bi utjecati na granice zemljišta, a 
malo je vjerojatno da imovina koja podliježe zahtjevu može biti upisana prije no što isti ne bude riješen. 
 
16.  Izbjeglice i prognanici 

 

Nikada nije došlo do trajnog oduzimanja imovine napuštene uslijed nedavnih ratnih zbivanja. Provedeno je 
privremeno oduzimanje u skladu sa Zakonom o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom 
("ZPP") od 21. rujna 1995. Prema zakonskim odredbama, osobe svih etničkih pripadnosti koje su iz Hrvatske pobjegle 
tijekom nedavnih ratnih zbivanja imaju pravo dokazati svoje pravo vlasništva na njihovoj napuštenoj imovini. 
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Ponovno ostvarivanje imovinskih prava tih osoba je u osnovi pitanje osiguravanja pretpostavki za obnovu stambenih 
jedinica uništenih tijekom rata, pronalaženja zamjenskog smještaja za preseljenje osoba koje privremeno žive u 
napuštenim kućama i stanovima te osmišljanja načina prodaje ili razmjene imovine osoba svih etničkih pripadnosti, 
koje su odustale od povratka u svoje nekadašnje domove. 
 
17.  Poljoprivredno zemljište 

 

Prema novijim procjenama Ministarstva poljoprivrede, od približno 5.654.200 hektara ukupne površine Hrvatske, 
3.187.494 ha se smatra poljoprivrednim zemljištem različitih vrsta, uključujući pašnjake, oranice itd. Od te površine, 
1.143.727 hektara ili 36% je u državnom vlasništvu. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države se uglavnom sastoji 
od velikih državnih gospodarstva, tj. bivših poljoprivrednih kombinata, od kojih neki još uvijek postoje. Kombinatima 
nije bila dopuštena privatizacija njihovog zemljišta, koje je 1997. vraćeno u vlasništvo države u očekivanju daljnjih 
postupaka privatizacije. Neki kombinati su zadržali zemljište u svom posjedu i nastavili poslovati sukladno ugovorima 
o korištenju zemljišta s Ministarstvom poljoprivrede. 
 
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu bit će uređeno nedavno usvojenim Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu (“ZPZ”). Na prvi pogled, ZPZ je u osnovi razuman, ali njegova provedba još nije započela. 
Privatizacija se može obaviti putem zakupa, koncesije  i prodaje izravnom pogodbom. Privatizaciju putem prodaje ili 
zakupa provode lokalne vlasti u skladu s programima raspolaganja zemljištem koje odobri Ministarstvo poljoprivrede 
i pod nadzorom Ministarstva. Pri uvođenju zemljišta u posjed, prednost će se davati javnom natječaju, ovisno o 
najnižoj početnoj cijeni. Svi postupci uvođenja zemljišta u posjed podliježu prvenstvenim pravima drugih strana; 
ostali lokalni poljoprivrednici imaju prvenstveno pravo prvog reda, dok pravne osobe registrirane za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti imaju prvenstveno pravo najnižeg reda. Međutim, kada je riječ o koncesijama, prvenstveno 
pravo prvog reda dano je kombinatima. 
 
Stranim osobama nije dopušteno da budu nositelji prava vlasništva na poljoprivrednom zemljištu, osim ako to nije 
izrijekom predviđeno međunarodnim ugovorom. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Hrvatske 
izrijekom izuzima poljoprivredno zemljište od primjene uobičajenih odredbi kojima se od zemlje kandidata zahtijeva 
da državljanima EU omogući isto pravo na stjecanje zemljišta kao i hrvatskim državljanima, ali samo tijekom 
razdoblja od 4 godine od stupanja Sporazuma na snagu. 
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Dodatni prilog 12: Sažetak izvješća o socijalnoj ocjeni 

REPUBLIKA HRVATSKA: Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra 
 

Socijalnu ocjenu je tijekom rujna i listopada 2001. profesionalno obavila tvrtka Target d.o.o., pod 
pokroviteljstvom DFID-a i uz podršku projektnog tima Svjetske banke. Socijalna se ocjena temeljila na anketi 
provedenoj putem upitnika u 416 domaćinstava i 150 poduzeća koja u svom vlasništvu imaju kako upisane, tako i 
neupisane nekretnine, kao i među 60 korisnika imovine za koju postoje zahtjevi za naknadu ili vraćanje u posjed, 
uključujući 20 prognanika, povratnika odnosno izbjeglica. Osim toga, radi nadopune i proširenja kvantitativnih 
nalaza ankete, početkom travnja održani su razgovori s 9 fokusnih skupina u Zagrebu, Kninu i Splitu. Teme su 
obuhvaćale kulturna dobra, povrat nacionalizirane imovine, imovinska prava povratnika i bespravno naseljavanje i 
gradnju. Korupcija i pitanje ravnopravnosti spolova bile su sporedne teme prisutne u svim ovim razgovorima s 
fokusnim skupinama. Osim toga, DFIF, Svjetska banka i TARGET su u Zagrebu 7. svibnja 2002. upriličili 
posebnu radionicu za ključne zainteresirane strane. Oko 40 sudionika je sažeto predstavilo i ocijenilo pripremni 
rad na ovome projektu, što je obuhvaćalo njegovu socijalnu ocjenu, razgovore s fokusnim skupinama te 
sudionički i savjetodavni proces i planove. 
 
Socijalna ocjena je obavljena kako bi se zajamčilo da se predloženim projektom pružaju znatne koristi svim 
segmentima stanovništva zainteresiranim za rješavanje imovinskopravnih pitanja i s time povezanih transakcija. 
Točnije, socijalna ocjena je zamišljena kako bi se: 
 
· utvrdili možebitni korisnici projekta te možebitne koristi koje bi im projekt donio; 
· utvrdilo u kojoj mjeri korisnici poznaju zemljišnoknjižni sustav i kakvi su njihovi stavovi prema njemu; 
· utvrdili mehanizmi unapređivanja ili povećavanja pozitivnog učinka projekta na korisnike; 
· utvrdili možebitni štetni učinci na stanovništvo ili njegove pojedine segmente; 
· utvrdili mehanizmi izbjegavanja ili umanjivanja štetnih učinaka; 

· utvrdila svaka postojeća ili moguća diskriminacija vezana uz upis nekretnina, a na temelju etničke pripadnosti, 
spola ili dohodovnog razreda. 

· razradili prijedlozi za smanjivanje diskriminacije bilo koje društvene skupine. 
 
Možebitni korisnici projekta obuhvaćaju sva domaćinstva i poduzeća u Hrvatskoj koja u svom vlasništvu imaju 
nekretnine. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, u Hrvatskoj postoji ukupno 1.474.300 kućanstava i 
1.647.600 stambenih jedinica. Najveći dio tih stambenih jedinica je u privatnom vlasništvu i one predstavljaju 
glavnu kapitalnu imovinu većine obitelji. Jednostavniji, brži i učinkovitiji sustav upisa vlasničkih prava na 
nekretninama bi tim domaćinstvima omogućio iskorištavanje kapitalne vrijednosti njihove imovine. To je još 
važnije za siromašnija domaćinstva, kojima bi iskorištavanje vrijednosti kapitalne imovine moglo omogućiti 
poboljšavanje njihovih životnih uvjeta, primjerice, stavljanjem imovine pod hipoteku radi pokretanja obrta i 
malog poduzetništva. K tome, upis nekretnina i bolje zemljišne knjige će velikom broju vlasnika iznimno 
rascjepkanih zemljišnih čestica pomoći da komasiraju svoju imovinu i učine je utrživom. Isto tako, vlasništvo nad 
poslovnim prostorima predstavlja važnu kapitalnu imovinu za većinu poduzeća. Iskorištavanje kapitalne 
vrijednosti nekretnina, a posebice njihovo korištenje kao kolateralnog jamstva, pospješit će mogućnosti poduzeća 
u pogledu širenja i razvoja. 
 
Većina ispitanika je u najmanju ruku bila djelomice svjesna koristi upisivanja njihovih nekretnina. Ispitanici su 
iznijeli sljedeće razloge za upis nekretnina, počevši od najčešće navođenih prema onima rjeđe isticanim: 
 
· pridržavanje zakonskih propisa i osiguravanje imovinskih prava; 
· olakšavanje prijenosa vlasništva nad nekretninama na nasljednike; 
· olakšavanje prodaje nekretnina; 
· omogućavanje korištenja nekretnina kao jamstva za dobivanje zajma; 
· omogućavanje vlasniku da pribavi građevinsku dozvolu ili izvede građevinske radove; 
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· omogućavanje vlasniku da nekretnine daje u najam (zakup). 
 

Anketa je obuhvaćala razgovore s članovima kućanstava koja nisu upisala vlasnička prava na svojim 
nekretninama. Ti su ispitanici iznijeli sljedeće razloge za izostanak upisa njihovih nekretnina, počevši od najčešće 
navođenih prema onima rjeđe isticanim: 
 
· uvjerenje da su troškovi upisa previsoki; 
· nepoznavanje koristi upisa nekretnina; 
· nepoznavanje postupaka upisa nekretnina; 
· uvjerenje da neće biti moguće pribaviti sve neophodne isprave; 
· duljina vremena potrebnog za upis, zbog kašnjenja u katastru ili gruntovnici; 
· strah od povećanja poreznih obveza za upisanu imovinu. 
 
Najčešće spominjane teškoće vezane uz upis nekretnina, počevši od najčešće navođenih prema onima rjeđe 
isticanim, obuhvaćaju sljedeće: 
 
· duljina vremena potrebnog za upis nekretnina (prosječno 12 mjeseci); 
· količina birokracije potrebna za upis nekretnina (potreba obilaska jednog do pet različitih ureda); 
· broj isprava potrebnih za upis nekretnina (jedna do šest). 
· neljubaznost osoblja u uredima i njihova nevoljkost da pruže savjete, obavijesti i pomoć; 
· troškovi upisa nekretnina (do 680.000 kuna; prosječni trošak: 1.250 kuna uz prosječni mjesečni prihod 
domaćinstva od 4.300 kuna). 
 
Iako većina ispitanika smatra da bi svoje nekretnine trebali upisati kako bi ispoštovali odredbe zakona, najčešće 
spominjano i najdragocjenije pravo vezano uz vlasništvo na nekretninama odnosi se na pravo oporučnog 
prenošenja imovine na nasljednike. Gotovo svi ispitanici (kako u domaćinstvima, tako i u poduzećima) 
namjeravaju prenijeti svoju imovinu na nasljednike odnosno sljednike i većina ih smatra da će to biti lakše ako je 
njihova imovina upisana. 
 
Podizanje učinkovitosti sustava upisa nekretnina će donijeti koristi svim hrvatskim kućanstvima i poduzećima 
koja u svom vlasništvu imaju nekretnine. Smanjivanje složenosti postupka i skraćivanje vremena potrebnog za 
njegovo dovršenje pospješit će učinak upisa nekretnina na sve korisnike projekta. U većini domaćinstava troškove 
upisa u novčanom smislu ne smatraju pretjerano problematičnim, ali siromašnija domaćinstva bi mogla biti 
odvraćena od upisa njihove imovine zbog predodžbe da su troškovi upisa visoki u odnosu na njihov prihod. 
Međutim, pojednostavljivanje postupka i smanjivanje “vremenskog” troška i dalje je glavni mehanizam 
poboljšavanja učinka. Nakon što se podigne učinkovitost sustava, bit će važno provesti kampanju upoznavanja 
javnosti, kako bi se svi vlasnici nekretnina potakli na upis svoje imovine i uvidjeli koristi vlasništva nad 
nekretninama. 
 
Prilikom socijalne ocjene, nije ustanovljen niti jedan možebitno štetan učinak koji bi proizišao iz podizanja 
učinkovitosti sustava upisa vlasništva na nekretninama. 
 
Isto tako, socijalna ocjena nije ukazala ni na jedan štetan učinak koji bi predloženi projekt imao na korisnike 
imovine koja podliježe zahtjevima za naknadu ili vraćanje u posjed. Korisnici (najmoprimci) imovine koja 
podliježe povratu ili naknadi imaju zaštićena prava korištenja odnosno stanarska prava. Korisnici (najmoprimci) 
nacionalizirane ili izvlaštene imovine imaju pravo na otkup imovine ili doživotno osiguranje svog prava korištenja 
(stanarskog prava) ukoliko ne žele ostvariti svoje pravo na otkup. Bivši vlasnici imaju pravo na naknadu. 
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Bivši vlasnici konfiscirane imovine imaju pravo na povrat ili naknadu za svoju imovinu (uz izuzetak gore 
navedenih grupa). Korisnici konfiscirane imovine imaju pravo doživotno osigurati svoje pravo korištenja ili 
stanarsko pravo te pravo prvokupa ukoliko bivši vlasniku odluči prodati svoju imovinu. 
 
92% korisnika imovine koja podliježe zahtjevima za vraćanje u posjed (prognanici, izbjeglice i povratnici) imaju 
zajamčeno pravo na smještaj u Republici Hrvatskoj i ne mogu biti deložirani sve dok se takav smještaj ne osigura. 
Vlada se nedavno obvezala na povrat imovine srpskim povratnicima i osiguranje zamjenskog smještaja za Hrvate 
iz Bosne ili domicilne Hrvate. Ova se obveza izvršava putem posebnog programa, uz znatna proračunska sredstva 
i vrlo ambiciozan rok, tj. do konca 2002. 
 
Za one koji pokušavaju riješiti pitanja vezana uz prebivalište u jednoj i vlasništvo nad imovinom u drugoj zemlji, 
sigurna vlasnička prava i učinkovitiji sustavi transakcija s nekretninama olakšali bi kupoprodaju i ubrzali 
rješavanje tih pitanja. Štoviše, “razni (privatni) posrednici u prometu nekretnina” se najčešće spominju kao izvor 
pomoći u rješavanju nesklada između vlasništva nad nekretninama i stambenih potreba. 
 
Isto tako, teškoće u dokazivanju vlasništva usporavaju podnošenje zahtjeva za potporu za popravak i obnovu 
domova, što dovodi do daljnjih kašnjenja u rješavanju ovih pitanja. 
 
Socijalnom ocjenom nisu utvrđene nikakve naznake diskriminacije na temelju etničke pripadnosti, a u odnosu na 
postupak ili troškove upisa nekretnina. Ovaj će zaključak, međutim, biti provjeren i ocijenjen tijekom skorašnjih 
razgovora s fokusnim skupinama u travnju 2002. No, postoje određeni dokazi o neravnopravnosti spolova, jer je 
broj žena koje su navedene kao vlasnici ili suvlasnici nekretnina znatno manji u odnosu na njihovu zastupljenost u 
domaćinstvima koja u vlasništvu imaju nekretnine. Kampanjom upoznavanja javnosti, ženski članovi 
domaćinstava koja u svom vlasništvu imaju nekretnine trebali bi se potaknuti da inzistiraju na svom upisu u 
vlastovnicu. 
 
Kod najsiromašnijeg stanovništva prisutna je i najmanja vjerojatnost upisa vlasništva nad njihovim nekretninama. 
To se odnosi na velik broj siromašnih ljudi koji grade svoje kuće bez dozvole. Prema rezultatima konzultacija u 
jednoj od fokusnih skupina, na jadranskoj obali postoji vrlo raširena praksa gradnje kuća bez dozvola. U nekim 
slučajevima vlasnici ne mogu uknjižiti svoje vlasništvo jer je vlasništvo nad imovinom nejasno, a u drugim 
slučajevima jer su građevinske dozvole preskupe. Olakšavanje upisa nekretnina povećat će mogućnost siromašnih 
stanovnika da iskoriste kapitalnu vrijednost svoje imovine. Slično tome, osobe s nižom razinom obrazovanja teže 
će se odlučiti na upis svoje imovine. 
 
Dakle, u kampanji upoznavanja javnosti posebna bi se pozornost trebala posvetiti ženama te siromašnijim i 
seoskim domaćinstvima, kao i ratom pogođenim obiteljima. 
 
Prilikom socijalne ocjene, ustanovljena je jedna možebitna opasnost za projekt. Zajednica udruga za zaštitu i 
promicanje vlasništva i vlasničkih prava lobira za izmjene zakona, a poglavito Zakona o naknadi za imovinu 
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, koji se prema njihovim tvrdnjama kosi s Ustavom 
Republike Hrvatske i podriva “prirodna i ljudska prava” vlasnika imovine. Oni tvrde da je privatizacija 
nacionaliziranih stanova “nezakonita” i smatraju kako pravo najmoprimca na osiguranje stanarskih prava uz 
zaštićenu najamninu nije pravedno u odnosu na vlasnika. Ukoliko ovo lobiranje poluči uspjeh u smislu zakonskih 
promjena, jedna od mogućnosti bi bila nužnost ponovnog početka postupka utvrđivanja vlasničkih prava na 
nacionaliziranoj, izvlaštenoj ili konfisciranoj imovini, što bi moglo uključivati i poništavanje prodaje određene 
imovine korisnicima / nositeljima stanarskog prava. Ovakav bi ishod za projekt mogao predstavljati opasnost, iako 
se njeni razmjeri u trenutku pisanja ovog izvješća ne mogu odrediti, jer vjerojatnost uspjeha ovog lobističkog 
nastojanja još nije izvjesna. No, postoje određene naznake da će vlada preispitati Zakon o naknadi za oduzetu 
imovinu, jer je nedavno obznanila svoje namjere u tom smislu. Neki krugovi vjeruju da bi takve izmjene i dopune 
mogle ići na ruku povratu imovine oduzete tijekom komunističkog razdoblja određenim društvenim slojevima 
(zemljoposjednicima, poduzetnicima), etničkim skupinama (Talijanima) ili institucijama (rimokatoličkoj crkvi). 
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Isto tako, moguće je predvidjeti i održavanje sveobuhvatnijih foruma u kojima bi sudjelovali predstavnici 
različitih zainteresiranih strana i na kojima bi se rješavali sukobljeni interesi, čime bi se umanjila potreba za 
dugotrajnim rješavanjem imovinskih sporova sudskim putem. 
 
Iz diskusija fokusnih skupina održanih u travnju i svibnju 2002 proistekla su sljedeće pitanja, koja se često ne ni 
neizravno ne odnose na teme koje su predmetom interesa projekta, niti su pod nadležnošću institucija uključenih u 
projekt. One se spominju ovdje jer zainteresirane strane često vjeruju da se sva ta pitanja mogu obuhvatiti u 
jednom projektu ili od strane jedne institucije.  Spomenuta pitanja su sljedeća: 
 
a. Naknadna istraživanja projektnog tima pokazala su da hrvatski zakoni vezani za imovinu nisu diskriminatorni 

na temelju etničke pripadnosti. Iz rasprava fokusnih skupina održanih u Kninu, Zagrebu i Splitu u travnju 
2002. također se može zaključiti da zakoni o imovini nisu etnički diskriminatorni. Ali, iz razgovora s 
fokusnim skupinama izgleda da je u nekim područjima provođenje zakona o imovini slabo, a posebno u gradu 
Kninu; 

a. Diskusije fokusnih skupina održane u gradu Splitu u travnju 2002. utvrdile su nekoliko pitanja vezana za 
kulturna dobra kojima se treba pozabaviti. Navedeno je da je gospodarenje kulturnim dobrima u isključivoj 
nadležnosti središnje države. Po mišljenju fokusne skupine, odgovornost treba podijeliti s lokalnim upravama, 
osobito onima u velikim gradovima na jadranskoj obali. Mnogi sudionici fokusnih skupina smatraju da su 
lokalne vlasti spremnije i ulagati i pratiti kulturne spomenike i očuvanje kulturnih dobara. Grupe su također 
predložile da se stanarima/vlasnicima stanova koji sadrže ili imaju priznatu kulturnu vrijednost trebaju dati 
poticaji da bi bolje održavali stanove. Mnogi stanovnici tih stanova su siromašni i ne mogu ih održavati. 
Naposljetku, fokusna skupina je istakla da je sve veći broj poslovnih prostora unutar objekata kulturnog 
nasljeđa ili područja konstruiran i uređen na način koji se kosi sa zakonima i propisima o zaštiti kulturnih 
dobara, i da je provođenje zakona neučinkovito. 

a. Neke fokus grupe su napomenule da ulogu državne Agencije za promet nekretninama treba pažljivo razmotriti 
zbog navodnih diskriminatornih kupoprodajnih transakcija imovine srpskih povratnika i izbjeglica. 
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