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Predmet: Izdavanje Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine prikazane na snimci iz zraka
izrađenoj temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968. god.
Postupak izdavanja, objašnjenje, dostavlja se

Državna geodetska uprava izdaje Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15.
veljače 1968. god. sukladno čl.144 Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07,124/10)
i čl. 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) koje se koristi u svrhu dokazivanja da je
građevina izgrađena do 15. veljače 1968.god. Navedeno Uvjerenje izdaje se u nadležnim Područnim
uredima za katastar (PUK) i Središnjem uredu Državne geodetske uprave (SU DGU) sukladno niže
propisanom postupku. Naknada za izdavanje i uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i
katastra nekretnina propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN 8/96, NN 20/10) i
Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina
(NN 148/08, NN 75/09, NN 51/13).

IZDAVANJE UVJERENJA OD STRANE SREDIŠNJEG UREDA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

Stranka podnosi pisani zahtjev za izdavanje podataka o tome da li je građevina vidljiva na
dokumentaciji kojom raspolaže Središnji ured Državne geodetske uprave. Zahtjev za izdavanje
podataka o tome da li je određena građevina prikazana na snimcima iz zraka izrađenim temeljem
snimanja obavljenog prije 15.veljače 1968., podnosi se Sektoru za geoinformacijske sustave, Službi
prostornih podataka, servisa i arhiva. Stranka je prilikom podnošenja zahtjeva dužna dostaviti:

a) pismeni zahtjev za izdavanjem Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine prikazane
na snimku iz zraka izrađenoj temeljem snimanja obavljenog prijeizgrađene do 15.
veljače 1968. godine,

b) 20,00 kn upravne pristojbe ili dokument po kojem je stranka oslobođena od naplate
upravnih pristojbi,

c) kopiju Uvjerenja izdanog od katastarskog ureda s navedenim prilozima (ovisno o
slučaju: prijepis posjedovnog lista, kopiju katastarskog plana, te preslik Hrvatske
osnovne karte (HOK) odnosno preslik druge raspoložive dokumentacije)

Postupajući po zahtjevu, SU DGU je dužan izvršiti uvid u dokumentaciju kojom raspolaže a to su
aerofotogrametrijski materijali izrađeni prije 15.veljače 1968.g. (film, dijapozitiv, kontakt kopija,
fotoskica).



Ukoliko se iz podataka o snimanju iz zraka i uvjerenja koje je izdao katastarski ured može locirati
građevina za koju se izdavanje uvjerenja traži, SU DGU će izdati uvjerenje u kojem će se očitovati o
sljedećim činjenicama:

a) tražena građevina je vidljiva na snimci iz zraka temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače
1968. godine (pozitivno Uvjerenje)

identifikacijom je utvrđeno na kojoj katastarskoj čestici i u kojoj katastarskoj
općini je locirana građevina, preuzeto iz Uvjerenja izdanog od katastarskog ureda
kolika je tlocrtna površina građevine, samo ukoliko je navedena površina iskazana
u Uvjerenju iz katastarskog ureda i ako građevina evidentirana u katastru tlocrtno
i položajno odgovara građevini prikazanoj na snimku

b) da postoji snimka iz zraka izrađena temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968.
godine za traženo područje ali tražena građevina nije vidljiva na istoj (negativno Uvjerenje),

identifikacijom je utvrđeno na kojoj katastarskoj čestici i u kojoj katastarskoj
općini je locirna tražena građevina, preuzeto iz Uvjerenja izdanog od katastarskog
ureda

c) ne postoji snimka izrađena temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968. godine u
arhivi f oto materijala SU DGU za traženo područje (negativno Uvjerenje).

identifikacijom je utvrđeno na kojoj katastarskoj čestici i u kojoj katastarskoj
općini je locirna tražena građevina, preuzeto iz Uvjerenja izdanog od katastarskog
ureda

Izdanom Uvjerenju se u svrhu potkrjepljivanja činjenica iskazanih u Uvjerenju prilaže, ako postoji,
kopija snimke iz zraka.

Stranka je po preuzimanju izdanog Uvjerenja dužna platiti preostale upravne pristojbe (osim ako nije
oslobođena) sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 8/96, NN 20/10) i stvarne troškove
Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina
(NN 148/08, NN 75/09, NN 51/13).

U slučaju da SU DGU ne raspolaže podacima na temelju kojeg može izdati pozitivno Uvjerenje,
stranka se upućuje da podnese zahtjev s prilozima (Uvjerenje od katastarskog ureda i Uvjerenje
Središnjeg ureda DGU-a) nadležnom upravnom tijelu (Upravni odjeli za prostorno uređenje i gradnju)
na čijem se području nalazi predmetna građevina kako bi se pokrenuo postupak utvrđivanja starosti
građevine (izdavanja uvjerenja o vremenu građenja građevine).

Ovim objašnjenjem nadopunjava se Uputa o postupanju katastarskih ureda vezana uz izdavanje
podataka o datumu evidentiranja građevine KLASA:932-01/06-02/17 URBROJ: 541-04/1-06-2 od
07.05.2006., za Sektor za geoinformacijske sustave, Službu prostornih podataka, servisa i arhiva.

PRILOZI:

Predložak pozitivnog uvjerenja
Predložak negatvinog uvjerenja -  nema građevine ima snimke
Predložak negativnog uvjerenja -  nema snimke


