REPUBLIKA HRVATSKA

Državna geodetska uprava

Podnositelj zahtjeva
(ime i prezime/naziv pravne osobe)
(ulica, poštanski broj i mjesto)
(kontakt – telefon/mobitel)
(OIB)

Državna geodetska uprava
Središnji ured
Sektor za EU fondove, međunarodnu suradnju i
posebne registre
Služba za posebne registre
Odjel za registar prostornih jedinica
Gruška 20, 10000 Zagreb

(e – mail)

ZAHTJEV
za izdavanje digitalnih podataka iz popisa prostornih jedinica
1. Odaberite potrebno:






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











Popis popisnih krugova za područje
RH
Popis popisnih krugova za područje
jedne županije
Popis ulica za područje RH
Popis ulica za područje jedne županije
Popis kućnih brojeva za područje RH
Popis kućnih brojeva za područje
jedne županije
Popis pojedinačnih prostornih jedinica
Popis pojedinačnih ulica
Popis pojedinačnih kućnih brojeva

2. Svrha: Podaci će biti korišteni za

Izjava: Ovaj zahtjev podnesen je sukladno odredbama članka 159. Zakona o općem upravnom
postupku (»Narodne novine«, br. 47/09.), te članka 168. i 171. Zakona o državnoj izmjeri i katastru
nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18.). Potpisivanjem ovog zahtjeva podnositelj zahtjeva
potvrđuje da je upoznat s uvjetima korištenja 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.
3.

4. Napomena:

___________________________

___________________________

(mjesto i datum)

(podnositelj zahtjeva)

Napomenom iz tarifnog broja 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br.
8/17., 37/17. i 129/17.), na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, pristojba po tarifnom broju 1. ne
plaća se za podneske pred tijelima državne uprave.
Upravna pristojba po tarifnom broju 44. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi naplaćuje se u
iznosu od 15,00 kn.

