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Državna geodetska uprava pustila je u probni rad 
mobilnu aplikaciju GeoHrvatska

Mobilna aplikaci-
ja GeoHrvatska, 

koja je javno dostup-
na za korisnike An-
droid i iOS mobilnih 
uređaja, na jednosta-
van i intuitivan način 
omogućava korisniku 
da uz pomoć željene 
lokacije i korištenjem 
službenih prostornih podataka Republike Hrvatske koje stvaraju 
subjekti Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, istraži 
prostor koji ga okružuje i isplanira slobodno vrijeme. Korisnik 
može pretražiti lokacije za rekreaciju i izlete te saznati korisne 
informacije o zemljištu ili mjestu za život. Rezultati pretrage 
prikazuju se i na karti. Naglasak je na pregledu podataka u 
okruženju lokacije korisnika prilikom pristupa s mobilnih ure-
đaja, ali je isto tako moguće odabrati drugu lokaciju po adresi, 
geografskom imenu ili katastarskoj čestici. 

Razvoj mobilne aplikacije nastavak je projekta uspostave 
web preglednika GeoHrvatska koji je pušten u probni rad u stu-
denom 2019. godine. GeoHrvatska, kako web preglednik tako 
i mobilna aplikacija, predstavljaju uspjeh i dostignuće razvoja 
Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te izvrsnu surad-
nju tijela javne vlasti koja vode i održavaju službene prostorne 
podatke Republike Hrvatske.

Mobilna aplikacija razvijena je u Flutter tehnologiji za ra-
zvoj mobilnih aplikacija za Android i iOS uređaje. Isto kao i web 
preglednik GeoHrvatska, mobilna aplikacija dohvaća podatke s 
mrežnih usluga subjekata NIPP-a te su sve korištene tehnologi-
je otvorenog koda – open-source. Aplikacija je dostupna javno 
za sve korisnike Android i iOS uređaja na Google Play Store-u 
i Apple Store-u.

Za preuzimanje Android aplikacije potrebno je sljedeće:
1. Na uređaju otvoriti Trgovinu Google Play te u tražilicu 

upisati „Geohrvatska“.
2. Nakon što Trgovina Google Play dohvati rezulta-

te, potrebno je odabrati prvu aplikaciju s nazivom 
„GeoHrvatska“.

3. Za preuzimanje aplikacije odaberite opciju Instaliraj.
4. Nakon što se proces instalacije završi, moći ćete prona-

ći aplikaciju Geohrvatska na početnom zaslonu vašeg 
mobilnog uređaja.

Za preuzimanje iOS aplikacije potrebno je sljedeće:
1. Na uređaju otvorite App Store te u tražilicu upišite 

„GeoHrvatska“.
2. Nakon što App Store dohvati rezultate, potrebno je oda-

brati prvu aplikaciju s nazivom „GeoHrvatska“.
3. Za preuzimanje aplikacije, odaberite opciju Nabavi.
4. Nakon što se proces instalacije završi, moći ćete prona-

ći aplikaciju GeoHrvatska na početnom zaslonu vašeg 
mobilnog uređaja.
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Otvoreni radovi katastarskih izmjera 

Dana 15. rujna 2022. godine 
otvoreni su radovi katastar-

ske izmjere na području Općine 
Bedekovčina za katastarsku op-
ćinu Komor.

Glavni ravnatelj Državne 
geodetske uprave dr. sc. Damir 
Šantek, dipl. ing. geod. i načelnik općine Bedekovčina Darko 
Ban, ing. građ. otvorili su radove katastarske izmjere za kata-
starsku općinu Komor. Za izvoditelja katastarske izmjere na 
javnom nadmetanju odabrana je zajednica ponuditelja tvrtki 
Geoprojekt d.o.o. Zagreb, Geo Grupa d.o.o. i Geo-Gauss d.o.o. 

***
Dana 14. rujna 2022. godine 
službeno su otvoreni radovi ka-
tastarske izmjere na područ-
ju Grada Đakova za dijelove 
katastarskih općina Ivanovci 
Đakovački i Viškovci – naselje 
Kuševac.

Načelnik Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu 
Ante Rupić, dipl. ing. geod. i gradonačelnik Đakova Marin 
Mandarić otvorili su radove katastarske izmjere za dijelove 
katastarskih općina Ivanovci Đakovački i Viškovci – naselje 
Kuševac. Za izvoditelja katastarske izmjere na javnom nad-
metanju odabrana je tvrtka Institut IGH d.d.

Na području Grada Đakova provedena je katastarska iz-
mjera dijela katastarske općine Đakovo koja je stavljena u služ-
benu primjenu 2014. godine te su u završnoj fazi radovi za dio 
katastarske općine Ivanovci Đakovački.

***
Dana 31. kolovoza 2022. godine 
službeno su otvoreni radovi kata-
starske izmjere na području Gra-
da Samobora za katastarsku op-
ćinu Rakovica.

Glavni ravnatelj Državne ge-
odetske uprave dr. sc. Damir Šantek dipl. ing. geod. i grado-
načelnica Grada Samobora Petra Škrobot otvorili su radove 
katastarske izmjere za katastarsku općinu Rakovica. Za izvo-
ditelja katastarske izmjere na javnom nadmetanju odabrana je 
tvrtka Cad Com d.o.o. 

Na području Grada Samobora provedene su katastarske 
izmjere katastarskih općina Bregana, Jazbina-Lug, Klokočevec, 
Otok Samoborski, Perivoj te Vrhovčak.

***
Dana 06. rujna 2022. godine otvoreni su radovi katastarske iz-
mjere na području Grada Paga za dijelove katastarskih op-
ćina Pag, Dinjiška i Povljana.

Zamjenik glavnog ravnatelja 
Državne geodetske uprave Anto-
nio Šustić, dipl. ing. geod. i grado-
načelnik Grada Paga Ante Fabija-
nić otvorili su radove katastarske 

izmjere za dijelove katastarskih općina Pag, Dinjiška i Povljana. 
Za izvoditelja katastarske izmjere na javnom nadmetanju oda-
brana je zajednica ponuditelja tvrtki Geodetski zavod Rijeka 
d.o.o., Zavod za fotogrametriju d.d. i Geomodeling d.o.o.

***
Dana 05. rujna 2022. godine 
službeno su otvoreni radovi ka-
tastarske izmjere na području 
Grada Vrbovca za k.o. Vrbo-
vec i dijelove k.o. Luka, k.o. 
Brčevac i k.o. Poljana.

Načelnik Sektora za kata-
starski sustav Josip Zubak dipl. ing. geod. i gradonačelnik Gra-
da Vrbovca Denis Kralj otvorili su radove katastarske izmjere 
za k.o. Vrbovec i dijelove k.o. Luka, k.o. Brčevac i k.o. Poljana. 
Za izvoditelja katastarske izmjere na javnom nadmetanju oda-
brane su tvrtke Geoprojekt d.d. iz Opatije i Geodata projekt 
d.o.o. iz Zagreba.

 Na području Grada Vrbovca provedena je katastarska iz-
mjera dijelova katastarskih općina Vrbovec i Luka (nova k.o. 
Vrbovec 1) koja je stavljena u službenu primjenu 2017. godine.

***
Dana 29. kolovoza 2022. godine 
službeno su otvoreni radovi ka-
tastarske izmjere na području 
Općine Mrkopalj za dijelove 
katastarskih općina Sunger, 
Begovo Razdolje i Mrkopalj.

Načelnik Sektora za kata-
starske izmjere i infrastrukturu Ante Rupić dipl. ing. geod. i 
načelnik Općine Mrkopalj Josip Brozović otvorili su radove 
katastarske izmjere za dijelove katastarskih općina Sunger, Be-
govo Razdolje i Mrkopalj. Za izvoditelja katastarske izmjere na 
javnom nadmetanju odabrana je tvrtka Geodetika d.o.o, a za 
nadzor tvrtka Aces d.o.o.

Na području Općine Mrkopalj provedena je katastarska 
izmjera dijela katastarske općine Mrkopalj te je formirana nova 
katastarska općina Mrkopalj – Nova koja je stavljena u službe-
nu primjenu 2017. godine.

***
Dana 25. kolovoza 2022. godine 
službeno su otvoreni radovi ka-
tastarske izmjere na području 
Općine Promina za katastar-
sku općinu Suknovci.

Načelnik Sektora za kata-
starske izmjere i infrastrukturu 
Ante Rupić dipl. ing. geod. i načelnik Općine Promina Tihomir 
Budanko otvorili su radove katastarske izmjere za katastarsku 
općinu Suknovci. Za izvoditelja katastarske izmjere na javnom 
nadmetanju odabrana je zajednica ponuditelja tvrtki Geomati-
ka d.o.o, Geoanda d.o.o. i Geodetska mjerenja d.o.o. 

Na području Općine Promina trenutno se provodi kata-
starska izmjera za k.o. Matase, k.o. Puljane i k.o. Bogatić Pro-
minski u sklopu katastarske izmjere Nacionalnog parka Krke.

***
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Dana 19. kolovoza 2022. 
godine službeno su otvo-
reni radovi katastarske iz-
mjere na području Opći-
ne Proložac za katastar-
sku općine Postranje.

Zamjenik glavnog 
ravnatelja Državne geo-
detske uprave Antonio Šustić, dipl. ing. geod. i načelnik Opći-
ne Proložac Mate Lasić otvorili su radove katastarske izmjere za 
katastarsku općinu Postranje. Za izvoditelja katastarske izmje-
re na javnom nadmetanju odabrana je zajednica ponuditelja 
tvrtki Aces d.o.o, Geodetski zavod d.d. Split i Geoprem d.o.o.

Ovom katastarskom izmjerom osigurat će se preduvjeti za 
osnivanjem zemljišne knjige za katastarsku općinu Postranje 
koja do sada nikada nije osnovana.

***
Dana 18. kolovoza 2022. 
godine službeno su otvo-
reni radovi katastarske iz-
mjere na području Grada 
Ploča za dijelove kata-
starskih općina Pasičina 
i Plina.

Zamjenik glavnog 
ravnatelja Državne geo-
detske uprave Antonio Šustić, dipl. ing. geod. i zamjenik gra-
donačelnika Grada Ploča Ivan Marević, otvorili su radove ka-
tastarske izmjere za dijelove katastarskih općina Plina i Pasiči-
na. Za izvoditelja katastarske izmjere na javnom nadmetanju 
odabrana je tvrtka Geodetski zavod d.d. Split.

Ova katastarska izmjera nastavak je prethodnih aktivnosti 
obnove katastra i zemljišnih knjiga na području Grada Ploča 
te predstavlja zadnju fazu do potpunog uređenja katastra i ze-
mljišnih knjiga na području Grada Ploča.

***
Dana 16. kolovoza 2022. 
godine, otkrivanjem ploče 
kojom se obilježava radili-
šte, započele su aktivnosti 
na provedbi katastarske iz-
mjere na području Opći-
ne Legrad za katastarsku 
općinu Veliki Otok.

Otvaranju su nazočili zamjenik glavnog ravnatelja Državne 
geodetske uprave, zamjenik župana Koprivničko-križevačke žu-
panije, predsjednik Općinskog vijeća Općine Legrad, predstav-
nice zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Koprivnici te 
izvoditelji radova. Za obavljanje poslova katastarske izmjere za 
katastarsku općinu Veliki Otok na javnom nadmetanju odabra-
na je zajednica ponuditelja tvrtki Geodist d.o.o. i Metra d.o.o.

Ova katastarska izmjera nastavak je prethodnih aktivno-
sti na području Općine Legrad kojima su obnovljeni katastar 
i zemljišna knjiga za katastarske općine Legrad i Kutnjak, kao 
i napora Državne geodetske uprave da se učini daljnji iskorak 
u sređivanju evidencije katastra i zemljišne knjige, stvaranja 
preduvjeta za održivo planiranje prostora te ukupni razvitak 
Republike Hrvatske.

18. međunarodna konferencija o 
geoinformacijama i kartografiji

U organizaciji Hrvatskog kartografskog društva i Geodet-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Selcu se od 14. do 

16. rujna 2022. godine održala 18. međunarodna konferencija 
o geoinformacijama i kartografiji, a sudionicima je bilo omo-
gućeno i online praćenje konferencije.

Na otvorenju konferencije sudionike je pozdravio glavni 
ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. 
ing. geod. te zaželio organizatorima i sudionicima konferenci-
je uspješan rad. U svom pozdravnom govoru glavni ravnatelj 
istaknuo je ulogu Državne geodetske uprave u pogledu priku-
pljanja i obrade podataka s naglaskom na katastarske izmjere 
građevinskih područja Republike Hrvatske koje bi osim kata-
starskih podataka trebale rezultirati i izradom 3D modela u 
obliku oblaka točaka (tzv. mesh). Organizatori ove konferencije 
željeli su doprinijeti razvoju geoinformatike, kartografije, ge-
odezije, geografije i srodnih područja s posebnim naglaskom 
na nova dostignuća.

Najava konferencije „Dani IPP-a 2022.“

Državna geodetska uprava organizira tradicionalnu konfe-
renciju „Dani IPP-a 2022.“, koja će se održati od 19. do 20. 

listopada 2022. godine u Zadru.
Konferencija je već tradicionalni oblik godišnjeg okup-

ljanja svih značajnih dionika u području infrastrukture pro-
stornih podataka i uporište za razmjenu mišljenja i iskustava 
te pregled trenutačnog stanja, a ima svrhu doprinijeti razvoju 
Nacionalne infrastrukture prostornih podataka kao i dostiza-
nju ciljeva propisanih Direktivom INSPIRE.

Sudjelovanje na konferenciji se ne naplaćuje (nema kotiza-
cije), a u slučaju nepovoljnog razvoja epidemiološke situacije u 
Republici Hrvatskoj, što bi rezultiralo ograničenjem okupljanja 
većeg broja osoba, konferencija će se održati prema hibridnom 
modelu (uživo i „online“).

Detaljne informacije o konferenciji mogu se pronaći na 
poveznici: https://www.nipp.hr/.

https://www.nipp.hr/
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Izdane Tehničke specifikacije u okviru projekta 
„Multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe 
procjene smanjenja rizika od katastrofa“

U okviru projektne ak-
tivnosti A1 – lzra-

da tehničkih specifikacija 
i definiranje standardnih 
proizvoda, izrađene su teh-
ničke specifikacije za: aero-
fotogrametrijsko snimanje 
za potrebe ovog projekta, 
za LiDAR snimanje iz zraka te za koridorno LiDAR snimanje 
iz zraka.

Kroz navedenu aktivnost projekta po prvi put izrađene su 
specifikacije i definirani standardi za LiDAR snimanje cijelog 
teritorija Republike Hrvatske, kao i za koridorno snimanje iz 
zraka nasipa i koridora rijeka, a koje će biti temelj za sva dalj-
nja snimanja ove vrste.

Tehničke specifikacije možete preuzeti: 
Aerofotogrametrijsko snimanje 
LiDAR snimanje iz zraka
Koridorno LiDAR snimanje iz zraka

Izdavanje uvjerenja o osobama upisanim u 
katastarske operate na području RH neovisno o 
mjesnoj nadležnosti

U područnim uredima za katastar odnosno u Gradskom ure-
du za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba podaci 

se sukladno članku 168. Zakona o državnoj izmjeri i katastru 
nekretnina (NN 112/18, 39/22) izdaju kao službeni dokumenti, 
službene prostorne podloge ili javne isprave.

Od 1. rujna 2022. područni uredi za katastar odnosno 
Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba 
neovisno o mjesnoj nadležnosti osim izvoda iz katastarskog 
plana, prijepisa posjedovnog lista, izvoda iz posjedovnog lista 
i BZP-a izdaju i Uvjerenja o osobama upisanim u katastarske 
operate na području RH.

Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o osobama upisanim u ka-
tastarske operate na području RH ne podnosi se više Središ-
njem uredu Državne geodetske uprave, Gruška 20, Zagreb već 
područnim uredima za katastar.

Kontakte katastarskih ureda Državne geodetske upra-
ve možete naći na poveznici  https://dgu.gov.hr/o-nama/ 
ustrojstvo/podrucni-uredi-za-katastar-159/159, a kontakt  
Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba  
na poveznici  https://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-kata- 
star-i-geodetske-poslove/175282.

Nadogradnja replikacijskih OSS mehanizama

U svrhu dohvata ažurnijih podataka iz evidencija od 10. 
rujna 2022. godine svi podaci dostupni na javnom i pri-

vatnim dijelovima portala OSS – Uređena zemlja osvježavaju 
se svakih 15 minuta. 

Portal OSS - Uređena zemlja u nadležnosti je Državne ge-
odetske uprave i Ministarstva pravosuđa i uprave, a podaci koji 
se redovito osvježavaju su informacije o ovlaštenim geodetskim 
izvoditeljima, eGrađani, odvjetnici, javni bilježnici i dr.

Završena nova katastarska izmjera za k.o. 
Garešnica-centar

Na području Grada Garešnice odnosno katastarske općine 
Garešnica, dovršen je značajan projekt katastarske izmje-

re. Novi katastarski operat stupio je na snagu 13. srpnja 2022. 
godine i zamijenio stare podatke Austro-ugarske izmjere koji 
datiraju iz 1890. godine.

Izmjera je provedena za dio katastarske općine Garešnica, 
a vrijednost projekta bila je 2,37 milijuna kuna. Izvođač radova 
bio je Zavod za fotogrametriju d.d. iz Zagreba s podizvođačem 
tvrtkom Metra d.d. iz Bjelovara. Financiranje projekta u omjeru 
40 : 60 % izvršili su Državna geodetska uprava i Grad Garešnica. 

 

    
Opsežan i vrlo odgovoran posao izlaganja na javni uvid 

podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom odradi-
lo je imenovano povjerenstvo PUK-a Bjelovar, Ispostave Ga-
rešnica Mira Cvjetojević, Vesna Ružička, Jasenka Margetinac, 
a zemljišno-knjižno povjerenstvo radilo je u sastavu Dragica 
Severović, Vesna Klobučar i Ankica Horvat.

Rezultat nove izmjere je novi katastarski operat u digital-
nom obliku s jedinstvenom bazom podataka (BZP) u kojoj se 
sada provode svi daljnji upisi ili promjene stanja na nekretni-
nama, upisi knjižnih prava te izdavanje izvadaka iz zemljišne 
knjige, ažuriranja podataka katastarskog operata, vlasničkog 
stanja nekretnina i drugih prava. 

Dovršetkom katastarske izmjere građanima, poduzetnici-
ma i Gradu Garešnica osigurani su ažurni i pouzdani katastar-
ski i zemljišno-knjižno podaci usklađeni sa stvarnim stanjem 
na terenu koji će omogućiti efikasan gospodarski razvoj, kva-
litetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i pokre-
tanje investicija kao i razvojnih i infrastrukturnih projekata.

Damir Soptija

Izmjera 1890. Izmjera 2022.

Edukacija povjerenstava katastra i zemljišne knjige

https://dgu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Istaknute%20teme/Multisenzorno%20snimanje/Aerofotogrametrijsko%20snimanje.pdf
https://dgu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Istaknute%20teme/Multisenzorno%20snimanje/LiDAR%20snimanje%20iz%20zraka.pdf
https://dgu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Istaknute%20teme/Multisenzorno%20snimanje/Koridorno%20LiDAR%20snimanje%20iz%20zraka.pdf
https://dgu.gov.hr/o-nama/ustrojstvo/podrucni-uredi-za-katastar-159/159
https://dgu.gov.hr/o-nama/ustrojstvo/podrucni-uredi-za-katastar-159/159
https://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-katastar-i-geodetske-poslove/175282
https://www.zagreb.hr/gradski-ured-za-katastar-i-geodetske-poslove/175282

