
Imenovan novi ravnatelj Državne 
geodetske uprave dr. sc. Damir 
Šantek, dipl. ing. geod.

Na 13. sjednici Vlade Republike Hrvatske, 22. prosinca 2016. godine dr. sc. 
Damir Šantek imenovan je na dužnost ravnatelja Državne geodetske uprave.

Damir Šantek rođen je 13. svibnja 1971. godine. 
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, upisuje 1991. 
godine, gdje je 1996. godine stekao akademski naziv diplo-
mirani inženjer geodezije. Po završetku studija, 1996. 
godine, zapošljava se u Državnoj geodetskoj upravi na 
mjesto voditelja Ispostave za katastar Glina. Svoje obrazo-
vanje nastavio je uz rad i to na poslijediplomskom znan-
stvenom studiju geodezije, Geodetskog fakulteta Sveuči-
lišta u Zagrebu, gdje je 2002. godine stekao akademsku 
titulu magistar znanosti. Od 2004. godine, prelazi na radno 
mjesto načelnika Odjela za katastarski sustav i informa-
tičku podršku u Područnom uredu za katastar Sisak, a od 
2008. do 2012. godine obavlja poslove zamjenika ravnate-
lja Državne geodetske uprave. Zbog velike želje za daljnjim usavršavanjem i stjecanjem 
znanja, 2013. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike 
na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje obranom doktorskog rada „Primjena 
GNSS RTK u katastarskoj izmjeri uz povećanu preciznost i pouzdanost mjerenja“, 2015. 
godine stječe akademski stupanj doktora znanosti. Od 2012. godine nalazi se na radnom 
mjestu voditelja Odjela za katastar nekretnina Glina gdje radi sve do imenovanja na 
dužnost ravnatelja Državne geodetske uprave.

Dr. sc. Damir Šantek bio je član stalne komisije za katastar u EU u svojstvu promatrača 
(Permanent Committee on Cadastre in the European Union) i voditelj međunarodnog 
projekta tehničke suradnje između Savezne Republike Njemačke i Državne geodetske 
uprave, Pilot projekt Neretva – primjena novih tehnologija u katastarskoj izmjeri. Član 
je brojnih organizacija i udruga među kojima su Hrvatska komora ovlaštenih inženjera 
geodezija, Hrvatsko geodetsko društvo, naročito je aktivan u radu tijela regionalne i 
lokalne samouprave, a od 2012. godine član je i Odbora HDZ-a za prostorno uređenje i 
graditeljstvo, koordinator zadužen za katastar i zemljišnu knjigu. U području geodezije, 
katastra i Nacionalne infrastrukture prostornih podataka bio je voditelj nekoliko značaj-
nijih projekata te radnih skupina. 

Sretnu novu 2017. godinu 

ispunjenu radošću, veseljem i uspjehom

želi Vam
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Predstavljanje novog ravnatelja 
djelatnicima Središnjeg ureda  
Državne geodetske uprave
Novoizabrani ravnatelj Državne 

geodetske uprave dr. sc. Damir 
Šantek, dipl. ing. geod., dana 29. 
prosinca 2016. godine predstavio 
se kratkim govorom službenicima 
Državne geodetske uprave u kojem 
je najavio buduće djelovanje Uprave 
i ciljeve koji su pred njom.

U govoru je istaknuo zalaganje 
dosadašnjih ravnatelja koji su od 
osamostaljenja Republike Hrvatske 
bili na čelu Državne geodetske uprave 
i zahvalio im na dosadašnjem radu. 
Službenici su ga pozdravili toplim 
pljeskom, a susret je zabilježen zajed-
ničkom fotografijom.

Dana 26. i 27. siječnja 2017. godine održano je interno 
savjetovanje Državne geodetske uprave na kojem su 

sudjelovali pročelnici područnih ureda za katastar te čelnici 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica Središnjeg ureda.

U dva dana savjetovanja u konstruktivnoj i radnoj 
atmosferi obrađene su sljedeće teme:

-  pregled trenutnih aktivnosti,
-  budući kratkoročni i dugoročni ciljevi Državne 

geodetske uprave.
Tijekom izlaganja  raspravljalo se o tekućim proble-

mima, kao i izazovima koji proizlaze iz budućih aktivnosti.

Interno savjetovanje Državne geodetske uprave
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Prema Zakonu o postupku primopredaje vlasti, 
dana 28. prosinca 2016. godine u Državnoj 

geodetskoj upravi održana je primopredaja uz nazoč-
nost ministra graditeljstva i prostornoga uređenja g. 
Lovre Kuščevića, dipl. iur. i državne tajnice gđe Dunje 
Magaš, dipl. ing. građ.

Vlada Republike Hrvatske na 13. sjednici održa-
noj 22. prosinca 2016. godine imenovala je za novog 
ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira 
Šanteka, dipl. ing. geod.

 

Obavljena primopredaja dužnosti  
u Državnoj geodetskoj upravi

DGU
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Branko Puceković rođen je 8. travnja 1961. u Zagrebu. 
Osnovnu školu završio je u Vukovini, a srednju geodet-

sku u Zagrebu i stekao zvanje geometra. Na Geodetskom 
fakultetu diplomira 1986. kada i upisuje magisterij, koji zavr-
šava 1994. godine obranom magistarskog rada pod naslo-
vom „Opći model izjednačenja trodimenzionalnih geodetskih 
mreža“. Mentor je bio prof. dr. sc. Asim Bilajbegović. Radio 
je na Geodetskom fakultetu, u tvrtci Velkom d.o.o. u Velikoj 
Gorici te od 2001. do 2010. godine u Hrvatskom geodetskom 
institutu na poslovima kontrole kvalitete proizvoda Državne 
geodetske uprave. Trenutno radi u Državnoj geodetskoj upravi 

u Odjelu za fotogrametriju kao viši stručni savjetnik. Sudje-
luje na savjetovanjima u organizaciji Hrvatskoga kartograf-
skog društva. Objavio je manji broj znanstvenih i stručnih 
članaka. Služi se njemačkim i vrlo dobro engleskim jezikom. 
U slobodno vrijeme bavi se glazbom. Rektorovu nagradu za 
najbolji studentski rad dobio je 1986. godine. 

Doktorski studij geodezije i geoinformatike upisao je na 
Geodetskom fakultetu 2011. godine i završio 9. prosinca 2016. 
obranom doktorskog rada godine pod naslovom „Novi kriteriji 
za poboljšanje kvalitete topografskih karata“. Mentor mu je bio 
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine.

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Adresa: Gruška 20, 10000 Zagreb – Tel: (01) 6165 404 – Fax: (01) 6165 484 – Web stranica: http://www.dgu.hr

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Ivana Šimat, dipl. ing. geod., e-mail: ivana.simat@dgu.hr

Cjeloživotno obrazovanje djelatnika DGU

Obrane završnih radova na poslijediplomskim  
specijalističkim studijima
Davorka Brkić rođena je 11. svibnja 1968. godine u Kozicama 
kraj Slatine. Osnovnu i srednju školu završila u Slatini. Na 
Geodetskom fakultetu diplomira 1994. Početkom 1995. zapo-
šljava se u Državnoj geodetskoj upravi, Središnjem uredu kao 
vježbenica. Po isteku vježbeničkog staža polaže državni stručni 
ispit. U okviru cjeloživotnog obrazovanja upisuje izvanredni 
studij na Geodetskom fakultetu i završava ga 2008. Poslijedi-
plomski specijalistički studij Geoinformacijski sustavi na isto-
imenom fakultetu završava 23. prosinca 2016. obranom završ-
nog rada na temu „Nova generacija digitalnih aerokamera“ pod 
mentorstvom doc. dr. sc. Dubravka Gajskog. Od 1995. pa sve 
do danas radi u Državnoj geodetskoj upravi na poslovima foto-
grametrije i kartografije. Od 2010. radi na mjestu voditeljice 
Odjela fotogrametrije. Sudjeluje u izradi zakonske regulative i 
drugih propisa iz djelokruga svog rada. Predstavnik je Državne 
geodetske uprave u Znanstvenom vijeću za daljinska istraži-
vanja i fotointerpretaciju pri Hrvatskoj akademiji znanosti i 
umjetnosti.

Željka Molak Župan rođena je u Zagrebu u kojemu je nakon 
osnovne škole nastavila školovanje u V. gimnaziji. Pohađala je 
glazbenu školu, Web školu za kulturu okoliša, Učilište za okoliš 
visokoškolskog obrazovanja za održivi razvoj. Na Geodetskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2008. godine. 
Iste godine počela je raditi u Državnoj geodetskoj upravi, gdje 
i sada radi kao viši stručni savjetnik u Sektoru za državnu 
izmjeru, Službi za topografsku izmjeru i državne karte, Odjelu 
za kartografiju. Državni ispit položila je 2009. godine. Poslije-
diplomski specijalistički studij Geodezije i geoinformatike na 
Geodetskom fakultetu u Zagrebu završava u prosincu 2016. 
godine obranom završnog rada pod naslovom „GIS analiza 

mjesta pogodnih za helidrome pri upravljanju u kriznim situ-
acijama“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Stanislava Frangeša.

U Ministarstvu uprave dodijeljen joj je certifikat za 
projekt menadžera. Sudjelovala je na radionicama twining 
projekta IPA 2011 „Jačanje kapaciteta za provedbu Strategije 
za procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. 
godine“ Ureda za zakonodavstvo. Članica je radne skupine 
za prostorne podatke NIPP-a, te moderatorica za aplikaciju 
e-savjetovanja Središnjeg državnog portala za savjetovanja s 
javnošću.

Ljerka Vuković Jelčić rođena je 16. listopada 1972. godine. 
Odrasla je u Trogiru gdje završava osnovnu školu i srednju 
matematičko-informatičku školu. Na Geodetskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1998. godine, a 2011. 
upisuje poslijediplomski specijalistički studij geodezije i geoin-
formatike koji završava u prosincu 2016. godine obranom 
završnog specijalističkog rada pod naslovom „Analiza postoje-
ćih rješenja i prijedlog novog matematičkog modela smještaja 
toponima na web-kartama“.

Cijeli dosadašnji radni vijek radi u geodetskoj struci i to na 
različitim radnim mjestima u nekoliko tvrtki. Prvo zaposlenje 
je dobila u Geofizici d.d., zatim se zapošljava u Industrograd-
nji d.d., pa prelazi u tvrtku Komteh d.o.o. i zatim u tvrtku 
Kota inženjering d.o.o. 2011. godine zapošljava se u Državnoj 
geodetskoj upravi, gdje radi i danas kao viši stručni savjetnik u 
Odjelu arhiva i konverzije podataka. U koautorstvu je objavila 
stručni rad pod naslovom „Sustav digitalne arhive kao dio 
infrastrukture modernog katastra“. Državni stručni ispit polo-
žila je 2000. godine. Članica je Hrvatskog geodetskog društva i 
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Branko Puceković obranio doktorski rad


