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3. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 7. savjetovanje
Kartografija i geoinformacije
U organizaciji Hrvatskog kartografskog društva i Državne geodetske uprave od 14. do 16. rujna 2011.
godine održan je 3. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 7. savjetovanje Kartografija i geoinformacije na Fakultetu
građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

Svjetska banka

Suorganizatori skupa bili su Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u
Zagrebu, Geodetski fakultet i Hrvatski hidrografski institut, Split, a pokrovitelji Akademija tehničkih znanosti
Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH, Ministarstvo obrane RH, Vijeće za
NIPP Vlade RH i Grad Split.
Na skupu je sudjelovalo 177 stručnjaka iz Hrvatske, većeg broja europskih zemalja i Japana, te je predstavljeno
48 prezentacija.

Vrbovec

Prvi dan skupa, koji je ujedno i 3. hrvatski NIPP i INSPIRE dan, imao je fokus na prijenosu INSPIRE direktive u
hrvatsko zakonodavstvo. Tijekom uvodnog dijela potpisan je Sporazum o razmjeni kartografskog materijala
između Instituta za geodeziju, kartografiju i daljinska istraživanja (Földmérési és Távérzékelési Intézet- FÖMI)
Republike Mađarske i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.

Ugovori

U nastavku su održane tri sesije sljedećih tema:
• Okvir transpozicije direktive INSPIRE i uspostave IPP-a u susjednim državama

Web stranice

• Okvir transpozicije direktive INSPIRE i uspostave IPP-a u Hrvatskoj
• Rješenja za implementaciju NIPP-a u državnoj upravi, regionalnoj i lokalnoj samoupravi
Kroz gore navedene sesije prikazana su iskustva susjednih država na prijenosu INSPIRE direktive u nacionalna
zakonodavstva, aktivnosti na prijenosu u hrvatsko zakonodavstvo, napravljen je pregled rada radnih skupina te
je predstavljen i nacrt nacionalnog profila metapodataka. U okviru zadnje sesije prikazana su tehnička rješenja za
IPP na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Poslovni prostor

U poslijepodnevnim satima prvoga dana skupa organiziran je posjet Arhivu mapa za Istru i Dalmaciju uz
razgledavanje zbirke katastarskih planova i starih geodetskih instrumenata, posjet Hrvatskom pomorskom
muzeju i novootvorenom muzeju Hrvatskog hidrografskog instituta.
Tijekom drugog dana savjetovanja održan je AGISEE SDI workshop, pod nazivom South-East European Spatial
Data Infrastructures in Development tijekom kojeg su bili izloženi radovi na temu NIPP-a u regiji. U nastavku su
uslijedile dvije paralelne sesije iz područja kartografije i geoinformacija.
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Treći dan skupa organiziran je cjelodnevni stručni izlet na Vis brodom Hrvatske ratne mornarice Andrija Mohorovičić. Na Visu smo posjetili tvrđavu
King Georg iz 19. stoljeća, utvrdu Gospina batarija u kojoj se može upoznati život starih Višana, crkvu sv. Nikole (Muster) s ostacima benediktinskog
samostana koja je ujedno i prva crkva-utvrda u Dalmaciji, te Ribarski muzej smješten u staroj mletačkoj kuli na rivi u Komiži

Ljerka Rašić, Tomislav Ciceli, Maša Ecimović

Ugovor o zajmu za Projekt implementacije integriranog sustava
zemljišne administracije
Ministrica financija Martina Dalić i voditelj Ureda Svjetske banke u Republici Hrvatskoj Hongjoo J. Hahm potpisali su 17. kolovoza 2011. godine
Ugovor o zajmu u iznosu od 16,5 milijuna eura za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije u Hrvatskoj s ciljem
daljnjeg jačanja sustava zemljišne administracije i upravljanja.
Kraj projekta je predviđen za 2015. godinu, a do tada se, prema riječima g. Hahma, očekuje da će javnost i poslovna zajednica brže dobivati
usluge i imati pristup informacijama kroz potpuno integrirane digitalne podatke. Također, državne institucije moći će jednostavnije razmjenjivati
i pregledavati državne prostorne podatke, što će omogućiti bolje planiranje i prostorni razvoj, praćenje u području zaštite okoliša i upravljanje
prirodnim resursima. Dodao je kako je povećana transparentnost i pristup digitalnim katastarskim i zemljišnoknjižnim informacijama nužnost
za funkcioniranje e-Uprave te za druge suvremene usluge koje će hrvatski državljani očekivati s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji.
Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt) se u okviru nacionalnog programa „Uređena zemlja”
nadovezuje na uspješno izvedeni Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, kojim su Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa
sa svojim katastarskim uredima i zemljišnoknjižnim odjelima uspješno dovršili prvu fazu reforme zemljišne administracije.
Za postizanje efektivnosti zajma Ugovor o zajmu za IISZA Projekt mora proći proceduru Vlade RH uz prikupljanje mišljenja relevantnih tijela
državne uprave, proceduru u Saboru RH i donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za IISZA Projekt, kako bi njegove odredbe postale
dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.
Duško Stajić

Katastarska izmjera u gradu Vrbovcu i općini Pisarovina
Počelo je izlaganje na javni uvid podataka katastarske izmjere u gradu Vrbovcu i općini Pisarovina.
U gradu Vrbovcu 5. rujna 2011. godine započelo je izlaganje na javni uvid podataka katastarske izmjere za k.o.VRBOVEC 1, za koju je izmjera
završena u 2010. godini. Radove na katastarskoj izmjeri u površini od 1259 ha izvelo je trgovačko društvo Geodezija Šibenik d.oo.
U općini Pisarovina završena je katastarska izmjera početkom 2011. godine, koju je izvelo trgovačko društvo CADCOM d.o.o. iz Zagreba, u
površini od 1428 ha. U Pisarovini je 13. rujna 2011. godine započelo izlaganje podataka katastarske izmjere na javni uvid i predviđa se da će
prve stranke pristupiti 26. rujna.
Mirko Dumić
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Potpisani ugovori za izradu digitalnih ortofoto karata u mjerilu
1:5 000 (DOF 5)
U Državnoj geodetskoj upravi potpisani su Ugovori za izradu digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000
(DOF 5) za cijelo područje Republike Hrvatske. Ugovore su potpisali u ime Državne geodetske uprave
ravnatelj prof. dr. sc. Željko Bačić i direktori tvrtki koje su dobile posao, gospodin Vinko Vučemilović u
ime tvrtke Geodetski zavod d.d. Osijek i dr. sc. Zvonko Biljecki u ime tvrtke Geofoto d.d. iz Zagreba.
Zadaci izrade DOF-a 5 za cijelo područje Republike Hrvatske bit će izvršeni do 1. studenog 2011.
godine. Izrađeni DOF 5 koristit će se višenamjenski za potrebe Državne geodetske uprave i cjelokupnog
gospodarstva Republike Hrvatske. Prioritetno DOF-ovi će služiti za evidentiranje nezakonito izrađenih
zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Ivan Landek

Nove izmjera naselja Donja Zelina
Početkom rujna u prostorijama DGU potpisan je okvirni sporazum za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina
na području Grada Sveti Ivan Zelina za dijelove katastarskih općina Blaškovec, Hrnjanec, Paukovec i Psarjevo- naselje Donja Zelina.
Sporazum su potpisali ravnatelj DGU prof. dr. sc. Željko Bačić i gradonačelnik Sv. I. Zeline Vlado Žigrović kao naručitelji, te direktor tvrtke Geodist
d.o.o. Zagreb Tomislav Stipetić kao izvoditelj. Površina koja ulazi u novu izmjeru je cc 460 ha, a vrijednost usluga je 1.13 milijuna kn sa PDV.
Faik Gashi

Internetska stranica NIPP-a
Na internetskoj adresi http://www.nipp.hr objavljene su stranice Nacionalne infrastrukture
prostornih podataka (NIPP). Stranice čine informativnu platformu na kojoj se javnosti daje uvid u
NIPP i procese vezane uz NIPP. Stranice daju uvid u viziju i glavne ciljeve razvoja hrvatskog NIPP-a
koji su definirani u dokumentima i zakonskoj regulativi koja se može preuzeti sa ovih stranica. Na
stranicama su dane informacije iz prve ruke vezane za razvoj hrvatskog NIPP-a i glavne procese
razvoja na međunarodnoj razini (INSPIRE direktiva, UN GGIM, GSDI i dr.).
Vijeće, Odbor i Radne skupine NIPP-a predstavljeni su na podstranicama Tijela NIPP-a. Da bi se
korisnicima omogućilo lakše nalaženje informacija u području infrastrukture prostornih podataka
u Hrvatskoj i svijetu, na podstranici Poveznice dan je veći broj veza na stranice nacionalnih
infrastruktura prostornih podataka, geoportale, organizacije, tijela i udruge. Također su objavljene
prezentacije sa održanih hrvatskih NIPP i INSPIRE skupova. Dane su poveznice na kolaborativne
stranice tijela NIPP-a u sustavu CIRCA i na zaštićeno područje stranica za članove tijela NIPP-a.
Kalendar na naslovnoj stranici te novosti i događanja daju pregled aktivnosti na nacionalnoj i
međunarodnoj razini. U tijeku je prijevod stranica na engleski jezik i priprema stranica da se mogu
pregledavati na mobilnim uređajima.
Objavljivanjem Internet stranica NIPP-a stvorena je platforma za javno informiranje o razvoju infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj i o
glavnim relevantnim događanjima u svijetu.
Željko Hećimović

Internetska stranica DGU-a
Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je dugo najavljivana nova web stranica Državne
geodetske uprave počela s radom.
Na internetskoj adresi http://www.dgu.hr možete pronaći sve informacije o Državnoj geodetskoj
upravi, njezinom Središnjem uredu i područnim uredima za katastar, proizvodima i uslugama,
aktualnostima iz područja geodezije i dr. Osim što je tehnološki modernizirana i sadržajno
upotpunjena, stranica je obogaćena i novim linkovima. Sadržaj je organiziran kako bi vam se
olakšalo pronalaženje informacija, a s vremenom će se nuditi i opcija pregledavanja stranice na
engleskom jeziku.
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su svojim radom pomogli završetku ovoga projekta.
Maša Ecimović
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Novi poslovni prostor

8. rujna 2011. godine svečano su otvoreni novi poslovni prostori katastra u Novom Marofu i obilježen početak izlaganja na javni uvid podataka
nove izmjere katastarske općine Varaždinske Toplice.
Samom činu bili su nazočni, između ostalih, ravnatelj Državne geodetske uprave, pročelnica PUK-a Varaždin, predsjednik Općinskog suda u Varaždinu,
gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave koje “pokriva“ ispostava Novi Marof. Nove prostore blagoslovio je gvardijan samostana sv.
Antuna Padovanskog u Novom Marofu. Samo preseljenje izvršeno je 30. srpnja i ispostava od tada rutinski obavlja svakodnevne poslove.
Valent Stepan

In memoriam dr. Mirko Tomić (1910.-2011.)
Dr. Tomić rođen je 28. rujna 1910. godine u Kruševu. Školovanje započinje u Mostaru, nastavlja ga u Srednjoj geodetskoj školi u Sarajevu i Beogradu
nakon čega odlazi u Šibenik. 1945. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a 7 godina kasnije postaje doktor pravnih znanosti. Dr.
Tomić bio je voditelj Odsjeka za katastar u nekadašnjem Ministarstvu građevina, načelnik u Geodetskoj upravi, profesor na Geodetskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik podružnice Društva geometara primorske banovine u Splitu, član Stručnog savjeta nekadašnje Geodetske
uprave NR Hrvatske, potpredsjednik Društva geodeta Hrvatske, član Organizacijskog odbora i radnog predsjedništva 1. kongresa geodetskih
inženjera i geometara FNRJ 1953. godine, član Izvršnog odbora Saveza geodetskih društava FNRJ , načelnik Uprave za katastar NRH, predsjednik
Suda časti Hrvatskog geodetskog društva, te je sudjelovao u pokretanju današnjeg Geodetskog lista davne 1947. godine. Uz sve to bio je vrlo
aktivan i na brojnim kongresima i savjetovanjima diljem svijeta, te je primio niz priznanja. Dr. Mirko Tomić preminuo je 17. kolovoza u 101. godini.
Više na web stranici Državne geodetske uprave.

U svibnju i srpnju...
28. Fachtagung
Od 25. do 27. svibnja 2011. u Pečuhu održano je 28. stručno savjetovanje
geodetsko-katastarskih uprava Austrije, Češke, Južnog Tirola, Mađarske,
Slovačke, Slovenije, Trentina i Hrvatske tj. država i dvije pokrajine koje
su proizašle i nalaze se na prostorima bivše Austro-Ugarske Monarhije
— poznatije po izrazu na njemačkom jeziku Fachtagung. Domaćin
ovogodišnjeg Fachtagunga je bila geodetska uprava Republike Mađarske,
odnosno Ministarstvo za ruralni razvoj u čijem je sastavu uprava, a tema
savjetovanja bio je Digitalni arhiv i upravljanje dokumentima.
Više na web stranici Državne geodetske uprave.
Memorandum o suradnji Državne geodetske uprave s Agencijom za
katastar na nedvižnosti Republike Makedonije
Od 11. do 13. srpnja 2011. godine u Skopju u Republici Makedoniji boravila
je delegacija Državne geodetske uprave na čelu s ravnateljem prof. dr. sc.
Željkom Bačićem. Uz ravnatelja u delegaciji su bili pomoćnici ravnatelja
Ljerka Rašić, Damir Pahić i Zlatko Medić i koordinator za bilateralnu
suradnju s predstavnicima Republike Makedonije Ivica Ivšić. Glavni cilj
posjeta delegacije Republici Makedoniji bio je potpisivanje Memoranduma
o suradnji Državne geodetske uprave s Agencijom za katastar na
nedvižnosti Republike Makedonije u području geodezije, katastra,
kartografije, geoinformatike i infrastrukture prostornih informacija. Više na
web stranici Državne geodetske uprave.
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