
Potpisivanje Sporazuma o izradi digitalnih 
ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 
2017. godini

Dana 13. ožujka 2017. godine u Državnoj geodetskoj upravi, ravnatelj Državne geodet-
ske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i ravnateljica Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gđa Matilda Copić, potpisali su Sporazum o 
izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2017. godini. Sporazumom se 
uređuje sufinanciranje nabave usluga aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih 
ortofotokarata u mjerilu 1:5000 za 50 % površine Republike Hrvatske. Financijska sredstva 
za usluge koje su predmet nabave osigurati će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribar-
stvu i ruralnom razvoju u iznosu od 84 % i Državna geodetska uprava u iznosu od 16 %. 

Procijenjena vrijednost nabave usluga aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digi-
talnih ortofotokarata (DOF5) za 50 % površine Republike Hrvatske u 2017. godini je 
2.800.000,00 kuna (bez PDV-a).

Spajanje katastra i zemljišne knjige 

U Ministarstvu pravosuđa 14. ožujka 2017. godine održan je sastanak predstavnika 
Državne geodetske uprave s državnom tajnicom Sanjom Mišević i suradnicima. 
Ispred Državne geodetske uprave na navedenom sastanku prisustvovali su: ravnatelj 

dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., tajnica Kabineta ravnatelja Ivana Medarić, dipl. 
iur., pročelnik PUK-a Zadar Nenad Javoran, dipl. ing. geod., pročelnik PUK-a Požega 
Josip Mikšik, dipl. ing. geod., pročelnica 
PUK-a Koprivnica Jelena Unger, dipl. ing. 
geod., pročelnik PUK-a Vukovar Ivica Ivšić, 
dipl. ing. geod., te pročelnica PUK-a Sisak 
Marina Pešun, dipl. ing. geod.

Tema sastanka bile su daljnje aktivnosti 
vezane uz analizu pravnog okvira te analizu 
katastarskih ureda i zemljišnoknjižnih 
odjela, kao i ostalih elemenata neophod-
nih za provedbu reformske mjere spajanja 
katastra i zemljišne knjige. 

Ministru Lovri 
Kuščeviću uručene 
topografske karte
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Ravnatelj DGU dr. sc. Damir Šantek 
uručio je ministru Lovri Kuščeviću 
kožni etui s topografskim kartama u 
mjerilu 1:25 000 (TK25)

Uručeni etui sadržava 
šesnaest ažuriranih 

karata TK25 u digitalnom 
i analognom obliku koje 
prikazuju područje otoka 
Brača, Splita i Makarske. 
Karte su izrađene u novoj 
kartografskoj projek-
ciji, a podaci prikazani 
na kartama odgovaraju 
vremenu iz 2011. godine.

Sastanak predstavnika MGIPU-a i 
ravnatelja DGU-a s predstavnicima 
Primorsko-goranske županije i 
gradonačelnikom Grada Rijeke

Dana 6. 2. 2017. godine ravnatelj Državne geodetske uprave 
sudjelovao je na radnom sastanku u Gradu Rijeci s pred-

stavnicima Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Teme 
o kojima se načelno raspravljalo, a odnose se na poslove iz 
djelokruga Državne geodetske uprave, u prvom redu su defi-
niranje potreba i uvjeta za suradnju između DGU i PGŽ – 
Zavoda za prostorno planiranje, vezano na prostorne podatke 
koje DGU vodi u svojim registrima te suradnja JRS i JLS s kata-
starskim uredima u PUK-u Rijeka vezano za ključne razvojne 
projekte općina, gradova i same Primorsko-goranske županije. 

Potpisan sporazum o katastarskoj 
izmjeri s Općinom Viškovo  
za dio k.o. Marinići i dio k.o. Srdoči

Ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek 
i zamjenik općinske načelnice Općine Viškovo Denis 

Mladenić potpisali su 6. veljače 2017. godine Sporazum o 
provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekret-
nina na području Općine Viškovo. 

Projekt katastarske izmjere i usklađivanja stanja u kata-
stru i zemljišnim knjigama procijenjen je u iznosu od cca 
2.200.000,00 kuna, financirati će ga Državna geodetska uprava 
s 30 % i Općina Viškovo s 70 % sredstava.

Cilj ove katastarske izmjere je usklađivanje podataka o 
prostoru u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama na 
području naselja Marinići koje je jedino neusklađeno na 
području Općine Viškovo. Katastarska izmjera provodit će se 
na području Općine Viškovo za dio k.o. Marinići (oko 282 ha) 
i dio k.o. Srdoči (oko 12 ha), sveukupno oko 294 ha na kojima 
se nalazi cca 1800 izgrađenih zgrada. 

Tijekom ove godine planira se okončati postupak javne 
nabave za usluge provedbe nove katastarske izmjere koja prema 
planovima treba završiti do kraja 2018. godine, nakon čega 
će se otpočeti s izlaganjem katastarskih podataka i obnovom 
zemljišne knjige.

Sastanak sa županom  
Koprivničko-križevačke županije

U Središnjem uredu održan je 6. 3. 2017. godine sastanak 
sa županom Koprivničko-križevačke županije Darkom 

Korenom i pročelnicom Područnog ureda za katastar Kopriv-
nica Jelenom Unger.

Sastanak je organiziran u svrhu analize dosadašnje suradnje 
te u svrhu utvrđivanja smjernica za daljnju suradnju. Kopriv-
ničko-križevačka županija od kada je osnovana, kontinuirano, 
podržava sve projekte koje Državna geodetska uprava provodi 
na području županije, kako organizacijski tako i financijski. 

Od 2000. godine do danas na području Koprivničko-križe-
vačke županije dovršene su izmjere 12 katastarskih općina (Legrad, 
Gola, Podravske Sesvete, Bakovčica, Kunovec Breg, Reka, Jagnje-
dovec-Grad, Koprivnički Ivanec, Đurđevac I, II i III te Kunovec), 
od čega se sedam održava u spojenoj bazi katastra i zemljišne 
knjige (BZP), dvije se izlažu, a tri se spremaju za izlaganja.

Svim sudionicima u realizaciji navedenih projekata veliko 
je zadovoljstvo što se posao odvija od početka do kraja bez 
nepremostivih problema 
i bez zastoja. Svaki puta 
po dovršenju katastarske 
izmjere uspjelo se odmah 
osnovati i katastarsko i 
zemljišno-knjižno povje-
renstvo te krenuti s izlaga-
njem podataka prikupljenih 
katastarskom izmjerom. 

Ovakvi zadaci postaju 
jedna od trajnih aktivnosti 
katastra. Samo katastarske 
izmjere rezultiraju sustav-
nom obnovom katastra i 
zemljišne knjige te se stanje 
u tim registrima u potpunosti usklađuje sa stanjem na terenu. 
Stoga, unatoč tome što takve projekte nije uvijek lako kadrovski 
pratiti, oni i dalje moraju imati prioritet. 

Što se tiče ostalih budućih projekata, sudionici sastanka su 
se usuglasili da su svi izuzetno važni jer značajno doprinose 
poboljšanju katastarskih podataka. 

Župan je izrazio spremnost za potpisivanje sporazuma o 
osiguranju prostornih podataka i podloga za potrebe županije 
te za sudjelovanje u realizaciji projekta homogenizacije kata-
starskih planova na području županije.

DGU je donirala 13 računala  
Srednjoj školi Glina



3

Posjet voditelja tima Svjetske banke

Gospodin Camille Bourguignon, viši stručnjak za zemljišnu 
administraciju i voditelj projektnog tima Svjetske banke za 

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne admini-
stracije (IBRD Zajam br. 8086-HR) posjetio je Hrvatsku 9. i 10. 
ožujka 2017. Glavni cilj posjeta bio je razmatranje napretka detalj-
nog plana rada i razine pokazatelja Razvojnih ciljeva projekta 
(RCP) te priprema za misiju stručnjaka za zemljišno pravo. 

Tijekom misije održani su sastanci na kojima je razmatran 
napredak detaljnog plana rada i aktivnosti dogovorenih s timom 
Banke u siječnju 2017. te razine pokazatelja RCP-a s posebnim 
naglaskom na povećanje broja zahtjeva koje korisnici šalju elek-
troničkim putem i smanjenje broja dana potrebnih za obradu 
transakcija u katastarskim uredima i zemljišnoknjižnim odjelima. 

Na završnom sastanku g. Bourguignon obavijestio je pred-
stavnike DGU, MP i Jedinice za provedbu projekta da je izni-
mno zadovoljan napretkom od protekle misije, odvijanjem 
dogovorenih aktivnosti Projekta te puštanjem u rad usluga 
e-katastra i pilot projektom e-upis. 

Ravnatelj DGU, g. Damir Šantek, upoznao je g. Bourgu-
ignona da je ključan daljnji razvoj e-usluga te da su za DGU 
u mjesecima koji slijede tri temeljna projekta: homogeniza-
cija digitalnih katastarskih planova, uvođenje elektroničkog 
podnošenja digitalnog geodetskog elaborata te pilot projekt 
pojedinačnog prevođenja koje će se zajedno s MP-om provesti 
u zemljišno-knjižnim odjelima Općinskih sudova i Područnim 
uredima za katastar u Osijeku i Požegi.

Obnova kontrolnog centra  
sustava CROPOS

U razdoblju od 16. do 20. siječnja 2017. godine zamijenjena 
je cjelokupna oprema kontrolnog centra sustava CROPOS. 

Nabavljeni su novi serveri, potrebna komunikacijska oprema 
te sustavi za pohranu podataka. Nova oprema omogućila je 
nadogradnju postojećeg softvera s najnovijim programskim 
rješenjima. Prijašnja verzija upravljačkog programa sustava 
CROPOS – Trimble Pivot Platform 2.1 zamijenjena je novom 
– Trimble Pivot Platform 3.10 koja pruža još bolju pouzdanost 
i stabilnost sustava, ali i jednostavnije upravljanje istim.

Spomenuta računalna i programska oprema, radovi na 
uspostavi kao i edukacija administratora sustava financirana 
je iz zajma Svjetske banke u sklopu Projekta implementacije 
integriranog sustava zemljišne administracije.

U razdoblju instalacije također je izvršeno i detaljno testi-
ranje sustava kako bi se sa sigurnošću utvrdila ispravnost svih 
komponenti. Ovom nadogradnjom omogućeno je da sustav 
CROPOS ide u korak s novim trendovima u GNSS tehnologiji 
kako u ovom trenutku tako i u narednim godinama.

Održana FME edukacija

U okviru godišnjeg 
Ugovora za održa-

vanje FME (Feature 
Manipulation Engine) 
produkata, naprednu 
korisničku podršku, 
analizu, proceduru i 
obuku održane su tri 
edukativne radionice 
tijekom siječnja i veljače 
2017. godine, na kojima 
su sudjelovali službenici 
središnjeg ureda Državne geodetske uprave. Edukaciju su proveli 
FME certificirani treneri iz tvrtke Multisoft d.o.o., ovlaštenog 
FME partnera tvrtke vlasnika SAFE SOFTWARE. Program dviju 
održanih radionica FME Desktop Basic, omogućio je službeni-
cima (A. Blažević, R. Mrša, I. Šimat, V. Baričević, M. Premužić, I. 
Gašparović, I. Abaza Nunez, M. Azinović, I. Budimir, I. Malović i 
M. Francuz) upoznavanje s FME računalnim programom, način 
uvida u raznovrsne verzije podataka, upoznavanje s geometrijom 
podataka i rad s njihovim atributima, više skupova podataka u 
jednom prostoru, kreiranje manje složenih FME procedura za 
upravljanje s velikom količinom podataka. Zadnja edukacija, 
FME Server Authoring, organizirana je s ciljem boljeg upravljanja 
s DGU FME Serverom koji se koristi u svakodnevnim aktivno-
stima cijele DGU, drugim riječima takva vrsta obuke omogućava 
FME Server autorima (I. Grubić, M. Liker Božičević, E. Babić 
Sever, I. Peti i I. Malović) upravljanje i administriranje rada FME 
Servera.  Ivan Grubić

Posjet učenika  
Graditeljske škole Čakovec

Državna geodetske uprava ugostila je 24. ožujka 2017. 
godine učenike četvrtog razreda Graditeljske škole Čako-

vec – smjer geodetski tehničar i njihova dva profesora. 
Kako bi učenike pobliže upoznali s poslovima Državne 

geodetske uprave, naši stručnjaci prezentirali su svoj djelo-
krug rada, svakodnevne aktivnosti kao i proizvode i usluge 
koje nude. 

Igor Vilus, voditelj Odjela kartografije upoznao je učenike 
s radom svog odjela te procesom izrade topografskih karata. 

Martina Ciprijan, voditeljica Odjela za CROPOS, predsta-
vila je CROPOS – državnu mrežu referentnih stanica Repu-
blike Hrvatske, kako njenu uspostavu tako i ostale detalje iz 
svakodnevnog rada i održavanja sustava.

Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka – NIPP 
kroz svoju prezentaciju prikazao je Tomislav Ciceli, voditelj 
Službe za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka. 
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Posjet djelatnika MORH-a  
Državnoj geodetskoj upravi

Na temelju Sporazuma o 
suradnji na području 

geoprostornih podataka koji je 
2014. godine sklopljen između 
Državne geodetske uprave i 
Ministarstva obrane Republike 
Hrvatske, dana 3. 3. 2017. orga-
nizirana je obuka za korištenje 
sustava CROPOS djelatnicima 
Oružanih snaga Republike Hrvatske. 

U prvom dijelu posjeta prezentacije su održali načelnik 
Sektora za državnu izmjeru Marijan Marjanović, voditeljica 
Službe osnovnih geodetskih radova Margareta Premužić, te 
voditeljica Odjela za CROPOS Martina Ciprijan. Drugi dio 
obuke bio je rezerviran za terenska mjerenja na kojima su se 
djelatnici MORH-a upoznali s GNSS instrumentima kori-
steći usluge sustava CROPOS. Ovom jednodnevnom obukom, 
djelatnici Zapovjedništva Hrvatske ratne mornarice i Zapo-
vjedništva Hrvatske kopnene vojske stekli su uvid u moguć-
nosti sustava CROPOS. Nakon ovog uspješnog susreta ostali 
su otvoreni pozivi za buduću obostranu suradnju.

Posjet ravnatelja PUK-u Dubrovnik 

Ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, 
dipl. ing. geod. posjetio je 16. ožujka 2017. nove prostore 

OKN-a Metković i upoznao se s djelatnicima.
Sjedište Područnog ureda za katastar Dubrovnik ravnatelj 

je posjetio idući dan gdje se upoznao s djelatnicima, izrazivši 
zadovoljstvo sanacijom dijela Ureda nakon prokišnjavanja usli-
jed čega je došlo do oštećenja prostora i računalne opreme.

Tijekom posjeta ravnatelj se sastao s predsjednicom Župa-
nijskog suda u Dubrovniku Jositom Begović i voditeljicom 
zemljišno-knjižnog odjela Nevenkom Đirlić. 

Također je održao radni sastanak s voditeljima OKN-a 
Korčula i IKN-a Ploče, koji su ga upoznali s problemima samih 
ureda, kao i prijedlozima za njihovo rješavanje. 

Ravnatelj i Povjerenstvo DGU  
za rješavanje zaostataka u posjetu 
PUK-u Pula

U sklopu postupanja po odluci ravnatelja Državne geodet-
ske uprave Povjerenstvo za rješavanje zaostataka u 

postupcima pregleda i potvrđivanja parcelacijskih i drugih 
geodetskih elaborata u sastavu: Nada Ujević, pročelnica 
PUK-a Split – koordinatorica Povjerenstva, Marina Pešun, 
pročelnica PUK-a Sisak, Danica Glad, voditeljica OKN-a 
Čakovec, Josip Zubak, pročelnik PUK-a Zagreb i Mladen 
Pandža, viši savjetnik-specijalist u Kabinetu ravnatelja, 8. i 
9. ožujka boravilo je u službenom posjetu sjedištu PUK-a 
Pula. Prvi dan posjeta Povjerenstvo se upoznalo sa službeni-
cima oba odjela u sjedištu PUK-a te poslovnim procesom i 
postupanjima službenika u predmetnim postupcima, nakon 
čega je održan radni sastanak s pročelnikom na kojemu su na 
temelju utvrđenog stanja i statističkih pokazatelja razmatrani 
konkretni modeli i postupanja potrebna za rješavanje zaosta-
taka. Drugi dan službenog posjeta pridružio nam se i ravna-
telj, koji je nakon obilaska i upoznavanja sa službenicima u 
sjedištu PUK-a, zajedno s članovima Povjerenstva nazočio 
dijelu radnog sastanka s voditeljima odjela i ispostave Buzet. 
Nakon završetka uvodnog dijela sastanka, ravnatelj je iskori-
stio posjet Istri za obilazak još dva odjela za katastar nekret-
nina, OKN Poreč i OKN Pazin, gdje se također upoznao i 
zadržao u kraćem razgovoru sa službenicima. Zahvaljujem 
ravnatelju i svim članovima Povjerenstva na korisnim savje-
tima i prijedlozima, kao i predloženim konkretnim mjerama 
za učinkovito rješavanje zaostataka u redovnom poslovanju 
i daljnje stabilno poslovanje PUK-a Pula.

 Alen Tretinjak, pročelnik PUK Pula


