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Potpisivanje ugovora o javnim uslugama o
obavljanju geodetsko-katastarskih usluga

R

avnatelj Državne geodetske uprave dr. sc.
Damir Šantek, 17. 7. 2017. potpisao je s
direktorima tvrtki izvođača ugovore o javnim
uslugama o obavljanju geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području 22 jedinice lokalne samouprave. Vrijednost ugovorenih radova je 80,4
milijuna kuna, od čega je Državna geodetska
uprava osigurala 29,2 milijuna kuna, jedinice lokalne samouprave 43,2 milijuna kuna,
a županije 8,0 milijuna kuna. Temeljem navedenih ugovora izvršit će se katastarska
izmjera na 49483 hektara. Ovim aktivnostima Državna geodetska uprava doprinosi
mjerama predviđenim Nacionalnim programom reformi Vlade Republike Hrvatske za
2017. godinu vezanim uz unapređenje sustava katastra i zemljišnih knjiga, a jedna od
mjera je „Program katastarskih izmjera te osnivanja i obnove zemljišnih knjiga“.
Istog dana, ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, ravnateljica
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gđa Matilda Copić
i direktor tvrtke Geoprojekt d.o.o. Zagreb g. Ivan Vojnović, u ime zajednice ponuditelja, potpisali su Ugovor o javnim uslugama za aerofotogrametrijsko snimanje i
izradu digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF 5) za 50% područja RH u
2017. godini (istočni i južni dio područja RH).
Ukupna vrijednost Ugovora je 2,8 milijuna kn,
a sukladno potpisanom Sporazumu o izradi digitalnih ortofoto karata u mjerilu 1:5000 (DOF 5) u
2017. godini između Državne geodetske uprave
i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju, 84% sredstava osigurava
APPRRR, a 16% sredstava DGU.

Ana Slović, Mladen Pandža

Nova katastarska općina Donja Zelina
Posjet kolega iz
Lantmäterieta

R

avnatelj DGU-a dr. sc. Damir Šantek 3.
travnja 2017. donio je odluku o stavljanju u primjenu katastarskog operata za novo
formiranu katastarsku općinu Donja Zelina, a
zemljišna knjiga otvorena je 1. travnja 2017.
godine. Katastarska općina Donja Zelina formirana je iz dijelova k.o. Blaževdol, k.o. Hrnjanec,
k.o. Paukovec i k.o. Psarjevo. Među prvima smo
primijenili novu aplikaciju za izlaganje novih
izmjera tvrtke IGEA d.o.o. o promjeni podataka
u knjižnom i grafičkom dijelu operata. Ovih
dana očekuje se verifikacija podataka i ulazak
operata u BZP što predstavlja konačan rezultat.
				 Faik Gashi
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Ugovori za obavljanje geodetskokatastarskih usluga na području
Koprivničko-križevačke županije

Ivan Landek obranio doktorski rad
na Geodetskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu

ržavna geodetska uprava, Koprivničko-križevačka županija, načelnici općina Legrad, Gornja Rijeka i Đelekovec te izvođači radova u prostorijama Županijske uprave
20. srpnja potpisali su ugovore za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području
općina Legrad, Gornja Rijeka i Đelekovec. Temeljem ugovora
s navedenim općinama, izvršit će se katastarska izmjera na
području 4412 hektara koja će obuhvatiti 21080 katastarskih
čestica, dok je opći cilj doprinijeti sređivanju stanja u prostoru,
efikasnijem prostornom planiranju, investicijskom ulaganju te
pravnoj sigurnosti vlasništva nad nekretninama.

Ana Slović, Mladen Panđa

ana 12. 6. 2017. godine
naš kolega Ivan Landek
obranio je doktorski rad na
Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naslov
doktorskog rada je „Unapređenje modela topografskih
podataka Republike Hrvatske“, a mentor je bio prof. dr.
sc. Stanislav Frangeš.
Ivan Landek rođen je
6. travnja 1958. godine u
Slavonskom Brodu, gdje je završio osnovnu i srednju školu.
Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao
je 1984. godine, te je na istom Fakultetu 2011. godine magistrirao s radom „Razvoj izrade topografskih karata mjerila
1:25 000 u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2010. godine“.
Mentor mu je bio prof. dr. sc. Stanislav Frangeš. Doktorski
studij geodezije i geoinformatike upisao je 2011. godine. Od
1985. do 1989. godine radi u tvrtkama Geozavod i Hidroelektra iz Zagreba. Od 1989. do 1996. godine radi na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent iz predmeta
Fotogrametrija I, II, III. Od 1996. godine do danas zaposlen
je u Državnoj geodetskoj upravi. U tom razdoblju obnašao je
razne rukovodeće poslove (voditelj službe, načelnik i pomoćnik ravnatelja) u području kartografije i fotogrametrije, a
trenutno je Specijalni savjetnik ravnatelja Državne geodetske uprave za državnu izmjeru i infrastrukturu prostornih
podataka. U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti je
od 1997. do 1999. godine bio Pročelnik komisije za zaštitu
okoliša i prostorno planiranje pri Znanstvenom vijeću za
daljinska istraživanja i fotointerpretaciju, a trenutno je član
uređivačkog odbora znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju. Od 2001. do 2005. godine bio je
član Upravnog vijeća Hrvatskog geodetskog instituta, a od
2005. do 2010. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća. Od
2015. do 2017. godine bio je urednik biltena „Vizura“ kojeg
izdaje Državna geodetska uprava. Od 2008. godine dopredsjednik je Hrvatskoga kartografskog društva. Predstavnik
je Republike Hrvatske u European Spatial Data Research
(EuroSDR) od 2007. godine, te delegat Republike Hrvatske
u International Cartographic Association (ICA) od 2003.
godine. Bio je konzultant na projektu Strategija razvoja službene kartografije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Trenutno
je član povjerenstva za izradu Strategije prostornog razvoja
Republike Hrvatske, član je Hidrografsko-navigacijskog vijeća
Republike Hrvatske, član je Nacionalnog odbora za strategiju
upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, član je
Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih
Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja
morskim okolišem i obalnim područjem te izradu i provedbu
strategije (Nacionalni odbor). Samostalno i u koautorstvu
objavio je veći broj znanstvenih i stručnih radova u tuzemstvu
i inozemstvu.

Uredništvo

D

Posjet ravnatelja DGU Ispostavi za
katastar nekretnina Supetar

R

avnatelj Državne geodetske uprave, dr. sc. Damir Šantek,
dipl. ing. geod., 23. lipnja 2017. god. bio je u radnom
posjetu Područnom uredu za katastar Split, Ispostavi za katastar nekretnina Supetar. U nazočnosti pročelnice PUK-a Split
Nade Ujević, dipl. ing. geod. i voditeljice Ispostave za katastar
nekretnina Supetar Irene Mikačić, ing. geod., obišao je uredske
prostorije upoznajući se sa službenicima i radom same Ispostave. U razgovoru s nazočnim službenicima, razmijenio je dio
svojih iskustava iz dugogodišnjeg rada i vođenja katastarskog
ureda. Dotakao se i aktualne problematike rješavanja sve većeg
broja geodetskih i dr. elaborata te je izrazio zadovoljstvo što
je ovaj ured unatoč problemima, rješavanje elaborata sveo u
zakonske rokove, ulažući značajne napore kroz ispomoć svih
ureda unutar PUK-a Split. Tijekom posjeta ravnatelj je naglasio
važnost katastra koja je neosporna, te podsjetio da je katastarska evidencija između ostaloga jedan od temeljnih registara
Republike Hrvatske.
Nada Ujević

D
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Program transnacionalne suradnje

U

Koprivnici je 14. lipnja 2017. godine održana prva radionica u okviru Programa
transnacionalne suradnje Dunav (2014-2020) – Attractive Danube. Tema radionice bila je kapacitet „mjesta“ da privuče i zadrži stanovništvo, posjetitelje i poduzetništvo iz drugih mjesta. Cilj projekta je uspostavljanje trajne zajedničke transnacionalne
platforme za praćenje atraktivnosti prostora Dunavske regije. Pročelnica Područnog
ureda za katastar Koprivnica, Jelena Unger, pozvana je da održi prezentaciju o trenutnom statusu razvoja NIPP-a, koji će biti velika pomoć u realizaciji navedenog projekta.

Jelena Unger

FIG Working Week 2017.

Posjet kolega iz Lantmäterieta

ržavna geodetska
uprava pridruženi je član međunarodne organizacije
geodeta FIG (Federation Internationale
des Geometres) od 8.
6. 2010. godine. FIG
Working Week, održao
se ove godine u Finskoj
u Helsinkiju od 29. 5.
do 2. 6. 2017. godine
s temom „Surveying
the world of tomorrow
– from digitalisation to
augumented reality“.
Skupu je prisustvovalo
oko 1200 delegata iz
ukupno 100 zemalja. U
radu skupa sudjelovala je pročelnica PUK-a Koprivnica, Jelena
Unger, koja je i korespondent za ovu međunarodnu organizaciju.
Tema ovogodišnjeg radnog tjedna „od digitalizacije do
proširene stvarnosti“ pokazuje kako više nije glavno pitanje
prevođenje stvari u digitalni oblik već upotreba tehnologije
kao alata za dodavanje nove dimenzije onoga što vidimo oko
nas. Utješno je spoznati da je iskustvo drugih zemalja, pa i onih
visoko razvijenih, slično našem – hrvatskom. Razvoj geodetske
struke, a pogotovo katastra, nigdje se ne odvija bez poteškoća.

Jelena Unger

ana 26. svibnja
2017. u Područnom
uredu za katastar Split
imali smo zadovoljstvo
ugostiti kolege iz Kraljevine Švedske. U sklopu
svog studijskog putovanja, službenici Lantmäterieta, Švedske uprave za
katastar iz gradova Nyköping, Katrineholm, Linköping i Eskilstuna obišli su službene prostorije Područnog ureda za katastar
Split i upoznali se s načinom funkcioniranja katastarske službe
u Republici Hrvatskoj. Grupu kolega iz Švedske, predvođenu
gđom Gordanom Arneland, primila je pročelnica PUK-a
Split Nada Ujević sa svojim suradnicima. Pročelnica Ujević
upoznala je goste s nadležnošću i ustrojstvom Državne geodetske uprave, prezentirala povijesni pregled razvoja katastarske
službe u Republici Hrvatskoj te posebno u Dalmaciji, djelovanje ureda pri svakodnevnom radu na održavanju katastarskih
podataka, pružanju usluga našim strankama i korisnicima.
Poseban naglasak stavljen je na Zajednički informacijski sustav
kao veliki korak naprijed pri poboljšanju i pojednostavljenju
rada s katastarskim podacima u pogledu dostupnosti i sigurnosti. Također, na konkretnim primjerima prezentiran je Sustav
digitalne arhive Državne geodetske uprave i dosadašnji posao
obavljen na digitalizaciji arhivske građe Državne geodetske
uprave. Švedske kolege izrazili su zadovoljstvo viđenim i naglasili sličnost njihovog i našeg sustava digitalne arhive i ZIS-a.

Nada Ujević

D
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Izložba Od pera do satelita – Bjelovar na katastarskim kartama

I

zložbom „Od pera do satelita – Bjelovar na katastarskim
kartama“ Državni arhiv u Bjelovaru obilježio je međunarodni dan arhiva i 200 godina stabilnog katastra. Izložba je
u prostoru Gradskog muzeja u Bjelovaru svečano otvorena
9. lipnja 2017. Predočene katastarske karte i planovi prikazuju
razvoj grada Bjelovara od pogranične utvrde u sastavu Vojne
krajine iz 18. stoljeća do suvremenog grada 21. stoljeća. Izložene su preslike karata i planova Državnog arhiva u Bjelovaru
te originalni katastarski planovi i aerofotogrametrijski snimci
Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Bjelovar. Posjetiteljima su po prvi puta prikazani mjerni instrumenti
i oprema koju su koristili geodeti krajem 19. stoljeća.

Damir Soptija
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In memoriam – VESNA KOVAČ
24. 5. 1967. – 13. 3. 2017.

V

21. redovna skupština Udruge
geodeta Bjelovarsko-bilogorske
županije

D

ana 9. lipnja 2017. godine održana je 21. redovna skupština Udruge geodeta Bjelovarsko-bilogorske županije. Predsjednik Udruge geodeta Koprivničko-križevačke
županije gospodin Ivan Mićurin u svom je govoru posebno
naglasio dobru povezanost susjednih udruga i zaželio daljnji
nastavak kolegijalne suradnje, a pročelnik Damir Soptija
upoznao je prisutne članove s planiranim i započetim aktivnostima Državne geodetske uprave i Područnog ureda za
katastar Bjelovar.

Dragan Ćurković

Skupština Udruge geodeta
Koprivničko-križevačke županije

R

edovna skupština Udruge geodeta Koprivničko-križevačke županije održana je 12. svibnja 2017. godine u
živopisnom podravsko-bilogorskom mjestu Jagnjedovec
blizu Koprivnice. U svom pozdravnom govoru zamjenik
ravnatelja g. Antun Vidaković upoznao je okupljene s planovima Državne geodetske uprave u narednom razdoblju s
osvrtom na projekt spajanja katastra i zemljišne knjige
sukladno državnom planu i programu.

Ivan Mićurin

PUK Virovitica – obavijest
PUK Virovitica, Ispostava za katastar nekretnina Pitomača
preselila je s adrese Trg kralja Tomislava 4 na lokaciju Trg
kralja Tomislava 18. Otvorenje smo obilježili 9. lipnja 2017.
u nazočnosti zamjenika ravnatelja g. Antuna Vidakovića.

Sanja Hečimović

DGU

esna Kovač rođena je 24. svibnja
1967. godine u Požegi u kojoj završava osnovnu školu i dvije godine gimnazije
općeg obrazovanja. Školovanje nastavlja u
Osijeku te 1986. godine završava geodetsku
školu. Iste godine upisuje se na Geodetski fakultet u Zagrebu koji završava 1991.
godine u vihoru ratnih zbivanja Domovinskog rata, čime stječe stručnu spremu
sedmog (VII/1) stupnja i stručni naziv
diplomirani inženjer geodezije.
Radno iskustvo započinje kratkotrajnim zapošljavanjem u Centru
za usmjereno obrazovanje Zvonko Brkić te u Obrtničkoj školi u Požegi.
Svoju struku počinje afirmirati u Zavodu za geodetske i katastarske
poslove u Požegi u kojemu radi od siječnja 1993. do svibnja 1994.
godine. Nakon toga geodetski posao kratko obavlja u Hrvatskim željeznicama u Zagrebu, u Sekciji za održavanje pruga, a od 1995. do rujna
1996. godine radi u privatnoj tvrtki Poduzeće za geodetske poslove
d.o.o. u Puli, gdje nastavlja školovanje. Na Pedagoškom fakultetu u
Puli, Sveučilišta u Rijeci, u siječnju 1997. godine upisuje i iste godine
završava dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnika predavača radeći istodobno kao predavač stručnih predmeta
na Tehničkoj školi u Puli od 1996. do 1998. godine. Nakon nekoliko
godina izbivanja iz svojega rodnog grada ponovno se vraća i zapošljava
u HEP-u, Elektri Požega, gdje radi sve do prosinca 2000. godine. Svoj
radni vijek nastavlja u Državnoj geodetskoj upravi, u Područnom
uredu za katastar Požega, u kojemu djeluje sve do kolovoza 2012.
godine. U tom razdoblju uvelike pridonosi uvođenju Zajedničkoga
informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS-a) i to radeći
prvo na oglednom programu, a od studenoga 2015. godine i kao član
Zajedničke radne grupe za uspostavu ZIS-a, u okviru koje aktivno
sudjeluje u razvoju i testiranju novih funkcionalnosti. Učenje i svoje
cjeloživotno obrazovanje nastavlja na poslijediplomskome specijalističkom studiju na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u studenome 2010. godine. U rujnu 2012. godine završava poslijediplomski
studij i stječe akademski naziv sveučilišna specijalistica geodezije i
geoinformatike. U kolovozu iste godine s mjesta voditeljice Odjela za
katastar nekretnina u Područnom uredu za katastar Požega dolazi na
mjesto pročelnice Područnog ureda za katastar u Slavonskom Brodu.
Vodeći ured u Slavonskom Brodu savjesno i odgovorno posljednje
četiri i pol godine, ostavila je neizbrisiv trag na sve radne kolege
svojom osobnošću i marljivošću. Ostat će u sjećanju po snažnoj volji i
borbi za životom. Svoje teško zdravstveno stanje potiskivala je radnim
elanom na poslu i kod kuće sa svojim najbližima, pomažući roditeljima
i djeci u njihovu školovanju i odrastanju. Pokazivala je odlučnost i
jasnoću u rješavanju poslovnih zadataka, ali isto tako i davala sebe
pomažući drugima u svojemu radnom okružju, kako bi svaki pojedinac izvršio postavljene zadatke i ciljeve.
Njezin pozitivan stav o životu, i u radosnim i u teškim trenutcima, ostat će u trajnom sjećanju svima koji su je poznavali i voljeli,
koji su se s njom družili i prijateljevali.
Ivica Stipetić
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