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Predmet: Postupanja katastarskih ureda vezana
uz Obavijesti o osobnom identifikacijskom broju
- uputa, daje se

Dopisom Središnjeg ureda Državne geodetske uprave KLASA: 932-01/09-01/17,
URBROJ: 541-04-3/1-11-81 od 20. srpnja 2011. godine obaviješteni ste da će se, nakon
dovršetka postupka uvođenja OIB-a u baze pisanih katastarskih podataka za cijelo područje
Republike Hrvatske, na Pregledniku katastarskih podataka (u daljnjem tekstu - Preglednik),
pravnim i fizičkim osobama upisanim u posjedovne listove omogućiti uvid u upisane osobne
identifikacijske brojeve putem posebnog programskog rješenja. Uvođenje OIB-a je dovršeno,
a programsko rješenje ugrađeno u Preglednik katastarskih podataka.
Državna geodetska uprava je javnim pozivom pozvala sve osobe upisane u posjedovne
listove da obave uvid u njih, te da provjere da li im je upisan odnosno pravilno upisan osobni
identifikacijski broj.
Osobe koje utvrde da njihov osobni identifikacijski broj nije upisan ili nije pravilno
upisan, upućene su da područnim uredima za katastar odnosno njihovim ispostavama dostave
ispunjenu Obavijest o osobnom identifikacijskom broju (u daljnjem tekstu: Obavijest).
Obrazac Obavijesti nalazi se na Pregledniku.
Ova Uputa daje su u cilju standardizacije postupanja katastarskih ureda vezana uz
postupanja po Obavijesti.
Postupanja katastarskih ureda po Obavijestima
Obavijest trebaju dostaviti samo one osobe koje su već upisane u posjedovne listove.
Uz Obavijest, fizičke osobe trebaju predočiti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću ispravu

kojom dokazuju svoj identitet te dokaz o osobnom identifikacijskom broju ili matičnom broju
građana. Ako Obavijest dostavljaju pravne osobe, uz Obavijest trebaju predočiti presliku
izvoda iz odgovarajućeg registra te dokaz o identifikacijskom broju.
Sve Obavijesti se uvode u urudžbeni zapisnik kao predmeti katastra zemljišta –
općenito.
Postupajući po Obavijesti službena osoba treba utvrditi da li podaci o osobi upisanoj u
posjedovni list odgovaraju podacima o osobi na ispravi kojom se dokazuje identitet. Ako je
Obavijest dostavila fizička osoba, koja je promijenila svoje podatke (npr. prezime) i/ili svoju
adresu, osim ostalih dokaza, Obavijesti treba priložiti dokaze o promjeni. Ako je Obavijest
dostavila pravna osoba, koja je promijenila svoj naziv ili sjedište, osim ostalih dokaza,
Obavijesti treba priložiti dokaze o promjeni naziva ili sjedišta.
Ukoliko se utvrdi da podaci o osobi upisanoj u posjedovni list odgovaraju podacima o
osobi na ispravi kojom osoba dokazuje svoj identitet i ako to proizlazi iz druge priložene
dokumentacije, upis osobnog identifikacijskog broja izvršit će se po službenoj dužnosti u
neupravnom postupku.
U opisanom slučaju Obavijesti se uvode u urudžbeni zapisnik kao predmeti oznake
KLASA: 932-07/xx-05/xx, sukladno Planu Klasifikacijskih oznaka predmeta i brojčanih
oznaka stvaralaca i primalaca akata u Državnoj geodetskoj upravi.
U slučaju sumnje u istovjetnost osobe upisane u posjedovni list i osobe koja je
dostavila Obavijest, kao i u slučajevima kada se za neku osobu neće moći jednoznačno
utvrditi ta istovjetnost, podnositelj Obavijesti će se pismenim putem obavijestiti da temeljem
dostavljenih dokumenata nije moguć upis OIB-a, te podnositelja zahtjeva uputiti na
podnošenje zahtjeva za upis vlasnika odnosno ovlaštenika u posjedovni list.
Ako Obavijest dostavi osoba koja nije upisana u posjedovni list službena osoba će tu
osobu obavijestiti da se po njezinoj obavijesti nije moglo postupiti te će i takvu osobu uputiti
na podnošenje zahtjeva za upis vlasnika odnosno ovlaštenika u posjedovni list.
Zahtjevi za upis u posjedovni list podnose se sukladno odredbama članka 65. Zakona o
državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 16/07 i 124/10) i odredbama članka 60.
Pravilnika o katastru zemljišta (NN br.84/07 i 148/09). U takvom slučaju, u okviru postupka
po zahtjevu, upis osobnog identifikacijskog broja obaviti će se zajedno sa upisom
imena/naziva i adrese osobe u upravnom postupku.
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