
DGUREPUBLIKA HRVATSKA
Državna geodetska uprava

Podnositelj zahtjeva

(ime i prezime/naziv pravne osobe)
(ulica, poštanski broj i mjesto)
(kontakt - telefon/mobitel)

Državna geodetska uprava Središnji uredSektor za infrastrukturu prostornih podataka Služba za izdavanje i razmjenu prostornih podatakaOdjel za izdavanje prostornih podataka Gruška 20,10000 Zagreb
(OIB)
(e - mail)

ZAHTJEV
za izdavanje digitalnih podataka iz popisa prostornih jedinica

Odaberite potrebno:

□

□

□

□

□

Popis gradova i općina (županije, gradovi i općine) za područje RHPopis prostornih jedinica mjesne samouprave (gradski kotar, gradska četvrt, mjesni odbor) za područje RHPopis katastarskih prostornih jedinica (katastarske općine, katastarski uredi i ispostave) za područje RHPopis naselja (naselja, gradovi/opčine, županije) za područje RHPopis statističkih krugova za područje RH

□
□

□
□
□
□

□
□
□

Popis popisnih krugova za područje RHPopis popisnih krugova za područje jedne županijePopis ulica za područje RHPopis ulica za područje jedne županijePopis kućnih brojeva za područje RHPopis kućnih brojeva za područje jedne županijePopis pojedinačnih prostornih jedinicaPopis pojedinačnih ulicaPopis pojedinačnih kućnih brojeva
2. Svrha: Podaci će biti korišteni za
3. Izjava: Ovaj zahtjev podnesen je sukladno odredbama članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09. 110/21), te članka 168. i 171. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18, 39/22.). Potpisivanjem ovog zahtjeva podnositelj zahtjeva potvrđuje da je upoznat s uvjetima korištenja koji su prilog ovom zahtjevu i naknadama propisanim Pravilnikom o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, br. 59/18.) i člankom 183. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22).
4. Napomena:

Napomenom iz tarifnog broja 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine" , br.156/2022), na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, pristojba po tarifnom broju 1. ne plaća se predtijelima državne uprave.Napomenom iz tarifnog broja 4. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine", br.156/2022), za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama iz službenih evidencija, pristojba po tarifnom broju 4.ne plaća se pred tijelima državne uprave.



DGUREPUBLIKA HRVATSKA
Državna geodetska uprava

(mjesto i datum) (podnositelj zahtjeva)
UVJETI KORIŠTENJA1. Podaci za koje je odobrena uporaba prema zahtjevu mogu se koristiti samo za svrhu navedenu u zahtjevu.2. Odobrenjem zahtjeva stječe se pravo uporabe podataka za odobrenu svrhu, te se ni na koji način ne prenosi pravo vlasništva nad podacima. Državna geodetska uprava zadržava pravo vlasništva nad podacima čak i ako su isti uklopljeni u bazu podataka korisnika ili treče strane.3. Državna geodetska uprava zadržava pravo dodjeljivati prava uporabe podataka trečim stranama, tj. daljnjim korisnicima.4. Korisnik ne smije umnožavati ili davati na uporabu drugim osobama preuzete podatke bez posebne suglasnosti Državne geodetske uprave.5. Korisnik je odgovoran za bilo kakvu zlouporabu preuzetih podataka (osoblja, izvođača u slučaju podugovaranja ili trečih strana).6. Korisnik podataka pri javnom objavljivanju podataka obavezan je istaknuti izvor podataka (Državna geodetska uprava), naziv proizvoda i vremensko razdoblje/datum na koji se odnose podaci. Pri javnoj objavi podataka na internetu, preuzeti podaci mogu biti dostupni isključivo kao slika (raster). Korisnik je obavezan onemogučiti preuzimanje javno objavljenih podataka od strane treče osobe i isti mogu biti prikazani samo na mrežnoj stranici korisnika. Pored prikaza dopuštene su funkcije navigacije, uvečanja, smanjenja, pomicanja, preklapanja i ispisa.7. Kod izrade izvedenih proizvoda korisnik mora osigurati da treče strane ne mogu izvesti i/ili distribuirati izvorne podatke.

Napomenom iz tarifnog broja 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine" , br.156/2022), na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, pristojba po tarifnom broju 1. ne plaća se predtijelima državne uprave.Napomenom iz tarifnog broja 4. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine", br.156/2022), za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama iz službenih evidencija, pristojba po tarifnom broju 4.ne plaća se pred tijelima državne uprave.
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