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INFORMATIVNI BILTEN DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE
BR. 43 I LISTOPAD 2010. 

Ž

Povodom Dana Grada Novske, Lukova, na svečanoj sjednici 

Gradskog vijeća, ravnatelj prof.dr.sc. Željko Bačić primio je 

u ime Državne geodetske uprave, iz ruku gradonačelnika 

Grada Novske Antuna Vidakovića i predsjednika Gradskog 

vijeća Velimira Jakupeca, Pismeno priznanje Grada Novske za 

dugogodišnju suradnju naše uprave s Gradom Novskom.

Grad Novska dodijelila je pismeno 

priznanje DGU za značajnu pomoć za 

uključivanje u projekt digitalizacije 

geoinformacijskog sustava i potporu 

za katastarsku izmjeru državnog 

poljoprivrednog zemljišta na 

području više katastarskih općina 

Grada Novske, digitalizaciju svih 

katastarskih općina Grada Novske, 

nabavu digitalnog ortofoto plana, 

te omogućavanje nove izmjere i 

tehničke reambulacije za područje 

katastarske općine Novska. 

DGU je počašćena priznanjem Grada Novske i nadasve zado-

voljna suradnjom koju smo ostvarili proteklih godina što je 

rezultiralo čitavim nizom uspješno dovršenih projekata kao i 

najvećim zahvatom koji je trenutno u provedbi, katastarskoj 

izmjeri i reambulaciji katastarskih općina Novska i Bročice.

Predmetna odluka i sama Provedbena pravila za metapodatke 

objavljeni su u Narodnim novinama broj 102 od 27. kolovoza 

2010. Ovaj dokument dio je i Nacionalnog programa RH za 

pridruživanje Europskoj uniji za 2010. godinu. Prijedlog proved-

benih pravila izradila je Radna skupina za tehničke standarde 

nacionalne infrastrukture prostornih podataka NIPP-a, a us-

vojilo ga je Vijeće NIPP-a na sjednici održanoj u veljači 2010. 

godine. 

Podloga za izradu spomenutog dokumenta  je Inspire Proved-

beno pravilo za metapodatke. Sukladno članku 87. Zakona 

o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) subjekti 

NIPP-a dužni su podatke o svojim skupovima i servisima pros-

tornih podataka redovito održavati, a na zahtjev DGU iste 

staviti na raspolaganje u cilju uspostave i održavanja javnog 

servisa metapodataka na internetu. Ovaj dokument tehnička 

je osnova za uspostavu navedenog kataloga metapodataka 

putem geoportala.

Radna skupina za tehničke standarde NIPP-a zaslužna je za 

ovaj dokument, koji je prvi propis iz područja NIPP-a usvojen 

nakon Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, i za-

sigurno jedan od značajnih koraka k bržoj uspostavi NIPP-a u 

Republici Hrvatskoj.

            Ljerka Rašić 

Prvo INSPIRE provedbeno 
pravilo za metapodatke
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. kolovoza 

2010. donijela kriterije i norme razmjene podataka: Provedbe-

na pravila za metapodatke.

Ovaj dokument prvo je INSPIRE provedbeno pravilo usklađeno 

s pravnim normama Republike Hrvatske i pravilima Europske 

unije o transpoziciji pravne stečevine u nacionalna zakono-

davstva. 

Počašćeni smo i činjenicom da je DGU jedan od četiri dobit-

nika Pismenog priznanja, koje su dobile i saborske zastupnice 

Marijana Petir i Ivanka Roksandić za značajne zasluge u pro-

mociji Novske na državnoj razini te Grad Samobor za zasluge 

u izgradnji spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na 

lokaciji Trokut.

Prof. dr. sc. Željko Bačić

Priznanje Grada Novske za DGU

Dobitnici priznanja Grada Novske
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Delegacija Azerbajdžana u Svetome Ivanu Zelini 

IZLAGANJE NA JAVNI UVID IZMJERE K.O. BOROVO NASELJE

Djelatnici Ispostave Sveti Ivan Zelina imali su zadovoljstvo 21. ruj-

na ove godine ugostiti delegaciju kolega iz katastra Azerbajdžana 

u sklopu njihovog posjeta Hrvatskoj. Tročlanu delegaciju pratili 

su i djelatnici tvrtke Gofoto, dr.sc. Hrvoje Matijević, Ivona Čarapar 

te djelatnici DGU, Zlatko Kuten (PUK Zagreb) i voditeljica SKS u 

Središnjem uredu, Mojca Čavar. 

Cilj posjeta je bio demonstracija primjene programa „Vektorija“ u 

održavanju digitalnog katastarskog plana. Vektorija je alat nami-

jenjen održavanju digitalnog katastarskog plana. Karakterizira je in-

tegriranost s Oracle bazom podataka i kao sustav služi za upravljanje 

podacima digitalnog katastra koji osigurava potpunu funkcionalnost 

i automatizaciju 

kod svakodnevnih 

katastarskih rad-

nji.

Uz pomoć kolege 

Željka Bešana, 

kolegama iz 

A z e r b a j d ž a n a , 

osim kratke povi-

jesti katastra i 

vođenja katastar-

Državna geodetska uprava je dovršila katastarsku izmjeru za katastar-

sku općinu Borovo Naselje nakon što je 21. travnja 2010. utvrđeno 

da je geodetski elaborat katastarske izmjere za k.o. Borovo Naselje 

pogodan za započinjanje izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih 

katastarskom izmjerom. 

Ovom izmjerom je obuhvaćeno područje od 493 ha, 2741 katastar-

ska čestica, snimljene su 5102 zgrade; od toga je 2059 kuća i 1700 

dvorišnih zgrada za koje povjerenstvo u postupku izlaganja prikuplja 

dokumentaciju potrebnu za upis. Prilikom izmjere je također utvrđena 

nužnost promjena granica k.o. Borovo Naselje sa četiri susjedne 

katastarske općine: k.o. Lipovača, k.o. Trpinja, k.o. Borovo i k.o. Vu-

kovar te je izvoditelj radova Geodetski zavod Osijek izradio geodet-

ske elaborate koji su već provedeni u katastru i zemljišnoj knjizi. 25. 

svibnja 2010. u SU DGU održan je sastanak na kojem su defi nirane 

pripremne aktivnosti koje je potrebno provesti do početka samog izla-

ganja. U skladu sa zaključcima tog sastanka, imenovano je stručno 

Povjerenstvo za provedbu postupka izlaganja, osobe za stručni nadzor 

nad radom Povje-

renstva u PUK-u i 

Središnjem uredu, 

i n f o r m a t i č k u 

opremu za rad 

katastarskog po-

vjerenstva.

M i n i s t a r s t v o 

pravosuđa je 

01. lipnja 2009. 

donijelo Odluku o 

ske evidencije u Zelini, prezentirali smo pristup bazi podataka, 

pripreme koje se vrše za promjenu, provođenje i ažuriranje tih poda-

taka te izdavanje podataka iz DKP. 

Posebnu pažnju su posvetili izradbi i sadržaju kopije katastarskog 

plana.

Kolege iz daleke zemlje je zanimalo zašto na analognoj kopiji 

katastarskog plana nisu vidljive koordinate međnih točaka te 

površine katastarskih čestica. Razlog je taj što smo im pokazali plan 

u mjerilu 1:2880 gdje su prikazane male čestice, gdje negdje jedva 

stane i broj čestice, a upravo te male parcele predstavljaju naše 

bogatstvo (u njihovoj zemlji male parcele su rijetkost).

Za naše smo goste iz knjižnog dijela izlistali posjedovni list i 

neslužbenu kopiju katastarskog plana koji su ponijeli sa sobom kao 

uspomenu. Iskazali su zahvalnost na pažnji te kazali da će im ovaj 

posjet ostati u lijepom sjećanju.

   Faik Gashi (PUK Zagreb) 

obnovi zemljišne 

knjige za k.o. 

Borovo Naselje, 

i m e n o v a l o 

zemljišnoknjižno 

povjerenstvo za 

izlaganje, osigura-

lo informatičku 

opremu, a 

Općinski sud u Vu-

kovaru je osigurao 

namještaj. Grad 

Vukovar je osi-

gurao i dao suglasnost za korištenje zajedničkog prostora od ukupno 

77 m2 preuzevši obvezu čišćenja i grijanja, ugovorio plaćanje dva tele-

fonska priključka i ADSL modemski pristup internetu, imenovao Povje-

renika za pomoć u radu povjerenstava, nabavu kompletnog potrošnog 

materijala potrebnog za rad povjerenstava do završetka izlaganja i 

preuzeo troškove dostave poziva strankama poštom. Informatička 

tvrtka IGEA iz Varaždina osigurala je umrežavanje informatičke 

opreme, instaliranje baze podataka katastarske izmjere i aplikacije za 

rad na izlaganju podataka, obuku članova oba povjerenstva, te eduka-

tivnu i informatičku podršku tijekom postupka izlaganja. U katastar-

sko povjerenstvo imenovano je pet članova koji naizmjenično sudje-

luju u izlaganju, a u zemljišnoknjižno povjerenstvo tri člana (ZK sudac, 

voditeljica ZK odjela i ZK referent). Izlaganje na javni uvid podataka je 

službeno započelo 04. listopada 2010. i isti će obaviti PUK Vukovar uz 

istovremeno sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka i postupkom koji 

provodi Općinski sud u Vukovaru. 

Terezija Pavelić (PUK Vukovar)

Članovi Povjerenstva, PUK Vukovar
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Nove katastarske izmjere Vukovarsko-srijemske županije

Na području Vukovarsko-srijemske županije, odnosno Grada Iloka, Općine Nijemci i Općine Tovarnik  

započele su  katastarske izmjere dijelova više katastarskih općina kao i snimanje kuća izgrađenih u 

postupku obnove kuća (Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu RH na područjima posebne 

državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih i nestalih branitelja iz 

Domovinskog rata NN 142/06). 

Na području Grada Iloka to je katastarska izmjera dijela k.o. Šarengrad (87ha) te pojedinačno snimanje kuća, ukupno njih 431, iz obnove 

u k.o. Ilok, Bapska i Mohovo. U Općini Nijemci to su izmjere dijelova k.o. Nijemci, Apševci, Podgrađe i Lipovac (576ha) te pojedinačno 

snimanje 378 kuća iz obnove u k.o. Donje Novo Selo, Đeletovci i Šidski Banovci. Za Općinu Tovarnik to je  katastarska izmjera dijela  k.o. 

Ilača (115ha) te pojedinačno snimanje 511 kuća iz obnove u k.o. Tovarnik.

Navedeni poslovi provode se u suradnji DGU i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, koje osigurava sred-

stva za navedene radove u proračunu tijekom 2010., 2011. i 2012. godine. Postupak katastarske izmjere izvodi se u naseljima čiji 

intravilani nisu izmjereni u II. komasaciji već su podaci mjerenja preuzeti iz I. komasacije između dva svjetska rata, a koji su iskazani u 

hvatnoj mjeri, u Budimpeštanskom koordinatnom sustavu i mjerilo orginalnih planova je 1:1440, koji su za potrebe digitalnog  katastar-

skog plana transformirani u G.K. projekciju. Izvoditelj radova za sve katastarske izmjere je tvrtka CADCOM iz Zagreba dok snimanje kuća 

na području Općine Nijemci vrši tvrtka Geoprem iz Osijeka, za područje Grada Iloka i Općine Tovarnik je to GeoGrupa iz Zagreba.

Tijekom lipnja ravnatelj DGU je u sporazumu s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa, donio odluke o katastarskim izmjerama 

na području Grada Iloka, Općina Nijemci i Tovarnik. Također je u lipnju održan sastanak službenika DGU i predstavnika izvoditelja radova 

s predstavnicima svih jedinica lokalne samouprave, nositelja prava na javnim dobrima, kao i predstavnicima općinskih sudova Vukovar 

i Vinkovci, općinskih državnih odvjetništava te institucija nadležnih za poslove obnove ratom uništenih obiteljskih kuća, na kojem su 

upoznati s predstojećim poslovima i pozvani na suradnju na njihovom provođenju u skladu s propisima. Nastavno na taj sastanak, 

tijekom kolovoza su održani sastanci s građanima nositeljima vlasničkih prava u naseljima u kojima se izvodi katastarska izmjera. 

Kao kruna tih uvodnih radnji prije početka samih radova, 14. rujna 2010. ravnatelj DGU, prof. dr. sc. Željko Bačić, je u vijećnici Općine 

Nijemci svečano otvorio radove katastarskih izmjera i snimanja kuća. Otvaranju su prisustvovali i pomoćnik ravnatelja Damir Pahić, 

župan Vukovarsko-srijemske županije, kolega po struci Božo Galić, predsjednica Općinskog suda Vukovar Albina Rosandić, predsjedni-

ca Općinskog suda Vinkovci, Davorka Rukavina, gradonačelnik Iloka Milan Janić, načelnik Općine Tovarnik Jakob Asić, načelnik Općine 

Nijemci Ivica Klem, pročelnik Regionalnog ureda za područja posebne državne skrbi Ante Drmić, voditeljice zemljišnoknjižnih odjela 

općinskih sudova u Vukovaru Anka Šarić, Vinkovcima Snježana Strmotić i Iloku Vesna Kević, direktori geodetskih tvrtki izvoditelja 

Franjo Ambroš, Darko Car i Željko Perić te predstavnici PUK-a Vukovar ovlaštenih za nadzor Ines Sukić-Majstorović, voditeljica Ispostave 

Vinkovci, Tihomir Kunštek načelnik Odjela katastra nekretnina te pročelnik Ivica Ivšić.

Na svečanom otvaranju radova, ravnatelj DGU je naglasio da je usred ratnih razaranja tijekom Domovinskog rata na područjima svih 

navedenih naselja nakon obnove obiteljskih kuća došlo do 

razlike katastra i zemljišne knjige prema stanju na terenu, 

prije svega u pogledu izgrađenosti na parcelama na kojima su 

izgrađene kuće iz obnove. U većini naselja koja su obuhvaćena 

i katastarskom izmjerom i snimanjem kuća je preko 90% kuća 

na terenu izgrađeno u postupku obnove te je stoga DGU u surad-

nji s MRRSVG pokrenula poslove katastarske izmjere i snimanja 

kuća. Tako će se stvoriti preduvjeti za pravnu sigurnost prometa 

nekretnina te brži opravak i razvoj ratom razorenih područja, a 

naročito u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Svi 

su govornici podržali stav da se evidencije usklade sa stanjem 

na terenu te je napomenuto da se ovi radovi trebaju nastaviti i na 

preostalom području Vukovarsko-srijemske županije, jer upravo 

ovim radovima, zajedno sa završenom izmjerom u k.o. Borovo 

Naselje te snimljenim kućama na području Grada Vukovara, 

obuhvatit će se 68% kuća koje su izgrađene u obnovi te predstoji 

još 2557 nesnimljenih kuća iz obnove na području šest JLS-a. 

Na kraju, svi nazočni nisu skrivali zadovoljstvo početkom ovih radova, koji imaju za cilj stvaranje kvalitetnih i ažurnih evidencija 

nekretnina na području navedenih pograničnih i ratom stradalih JLS.

Ivica Ivšić (PUK Vukovar)

Otvaranje radova katastarske izmjere za k.o. ŠarengradŠ

KATASTAR
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Timske aktivnosti i revizija trigonometra na Tuhobiću, 17. – 18. 09. 2010. 

DGU je 17. i 18.09. tekuće godine organizirala stručno timske aktivnosti uz reviziju trigonometra, ovaj puta na Tuhobiću. Program je 

predviđao obilazak katastra u Delnicama, stručno timske aktivnosti i obilazak trigonometra na Tuhobiću. Unatoč dobrom raspoloženju 

i velikoj želji naših djelatnika za timskim aktivnostima ovoga puta bili smo spriječeni u planinarskom pohodu na Tuhobić. Loše vri-

jeme nije nas spriječilo da se sastanemo u Delnicama gdje su nas toplo dočekali kolege iz Ispostave .

Uputili smo se prema špilji Lokvarka. Obilazak je bio vrhunski događaj uz vodiča koji je dao sve od sebe da zadovolji našu znatiželju. 

U nekoliko etaža koje smo prošli bilo je lijepo vidjeti prirodnu umjetnost rijetko viđenu. Iako je kiša neprestano padala uputili smo se 

prema Fužinama gdje smo od kolegice Margarete dobili zadaću pronaći skrivene geodetske točke uz pomoć GPS uređaja. Kao neost-

vareni uspon na Tuhobić niti ovaj zadatak nismo izvršili. Krivi su bili svi drugi koji nisu geodetske struke, kiša, hladnoća ...jer gdje bi 

geodeti pogriješili i to još u prostoru.

Također posjetili smo i grad Čabar, mjesto gdje su svoj trag ostavili Zrinski i Frankopan, gdje su zgrade sačuvane u izvornom obliku, a 

u jednoj od njih smješten je i muzej grada. Upoznali smo se s osnovnim djelatnostima stanovnika ovoga kraja koji su se kroz povijest 

bavili drvodjeljstvom i rudarstvom. Na povratku u Fužinama posjetili smo kamp mladih izviđača Hrvatske koji su se smjestili tik do 

jezera. Postignut je dogovor nakon ručka ...vratiti se ovom lijepom kraju kada će nas i sunce pratiti u novom planinarskom pohodu...

Faik Gashi (PUK Zagreb)

Izložba katastarskih planova, Rab

U bibliotečno-informacijskom centru Osnovne škole Ivana Rabljanina, od 29. 

rujna do 10. listopada održala se izložba katastarskih planova otoka Raba 

s početka 19. stoljeća. Na izložbi je predstavljeno 45 katastarskih mapa s 

područja šest katastarskih općina tadašnjeg rapskog Kotara iz davne 1824. 

godine. 

Povodom otvaranja izložbe uzvanicima se obratio i doajen geodetske struke 

umirovljeni prof. dr. sc. Krsto Šimičić (Geodetski fakultet, Sveučilište u Za-

grebu) koji je na stručan način prezentirao sam značaj ove izložbe, izloženi 

kartografski materijal i instrumentarij tog vremena kojim je izvršena prva 

katastarska izmjera otoka Raba.

Izložba u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Rabu i Državnog arhiva u 

Splitu svojom je postavom zainteresirala široki krug građana Grada Raba i 

Općine Lopar te njihovih gostiju. 

Poseban interes za izložbu iskazali su učenici osnovne i srednje škole na 

Rabu i to u smislu nastavka školovanja u zvanjima bliskim gospodarenjem 

prostorom.

Slavko Pahljina (PUK Rijeka)

Izložba katastarskih planova Otoka Raba s početka 19. st.


