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Državna geodetska uprava implementirala
digitalni potpis u sve katastarske urede

D

ržavna geodetska uprava uvela je digitalni potpis u poslovanje svih katastarskih
ureda u Republici Hrvatskoj što je ostvarenje
još jednog koraka koji Državnu geodetsku
upravu vodi u smjeru elektroničkog poslovanja s ciljem da postane digitalni ured, „ured
bez papira“.
Digitalni potpis implementiran je u okviru
Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) gdje se svi dokumenti pripremljeni temeljem zahtjeva stranaka
digitalno potpisuju, a ujedno se mogu i ispisati na papiru (npr. različiti izvodi i potvrde
iz službenih evidencija, upravna
rješenja itd.). Ispisane dokumente
nije potrebno dodatno ovjeravati
potpisom službene osobe i pečatom nadležnog ureda. Digitalno
potpisani dokument stranka
može samostalno preuzeti u bilo
kojem trenutku putem OneStopShop sustava (OSS) u roku od
najviše 24 sata od trenutka stvaranja dokumenta i njegovog potpisivanja elektroničkim potpisom.

Ravnatelj Državne geodetske uprave prisustvovao
svečanosti obilježavanja 25 godina partnerstva
između Republike Hrvatske i Svjetske banke

D

ana 13. ožujka 2019. godine ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek
sudjelovao je na svečanosti obilježavanja 25 godina partnerstva između Republike
Hrvatske i Svjetske banke. Svečanost je održana u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski
uz nazočnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andreja Plenkovića, ministra financija Zdravka Marića i potpredsjednika Svjetske banke za Europu i srednju Aziju
Cyrila Mullera. Svečanosti je uz ravnatelja prisustvovao i načelnik Sektora za katastar
nekretnina Antonio Šustić, dipl. ing. geod.
U proteklih 25 godina Svjetska banka u Hrvatskoj financirala je preko 50 projekata
u različitim sektorima s približno 4 milijarde dolara vrijednosti od čega je korist imalo
gospodarstvo te javni i privatni sektor.

Sadržaj:

Međunarodna
konferencija o EU
fondovima

Državno natjecanje
učenika strukovnih škola

U ime Državne geodetske
uprave i njenih djelatnika
želim vam sve najbolje
povodom najvećeg
kršćanskog blagdana Uskrsa.
Sretan Uskrs vama i vašim
najmilijima!
Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek,
dipl. ing. geod.
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Vlada RH imenovala Povjerenstvo za
standardizaciju geografskih imena, te razriješila
i imenovala dio članova Vijeća NIPP-a

Službenici Državne geodetske uprave primili
pohvalnice za uspješno sudjelovanje na projektu
„De-mine HU-HR II“

V

R

lada Republike Hrvatske je na zatvorenom dijelu 149. sjednice održane 28. ožujka 2019. godine imenovala Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena te je razriješila
dio dosadašnjih članova Vijeća NIPP-a i imenovala dio novih
članova Vijeća NIPP-a.
Predsjednikom Povjerenstva za standardizaciju geografskih
imena imenovan je ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc.
Damir Šantek. U navedeno povjerenstvo kao članovi imenovani su predstavnici središnjih tijela državne uprave nadležni
za vanjske poslove, kulturnu baštinu i za znanost i obrazovanje, predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta, Instituta
za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatskog instituta za povijest,
Hrvatskog kartografskog društva, Hrvatskog geografskog društva, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, te dva predstavnika
sveučilišta koja se bave obrazovanjem i istraživanjem u području
geografskih imena, a koji su imenovani na prijedlog središnjega
tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje, i to: dr.
sc. Tea Lončar, Dubravka Đurić Nemec, Antonija Nemet, Pejo
Bročić, dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, dr. sc. Ivana Horbec,
prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, prof. dr. sc. Aleksandar Toskić,
dr. sc. Ivana Crljenko, prof. dr. sc. Josip Faričić i doc. dr. sc.
Helena Pavletić.
Dijelom novih članova navedenog Vijeća, kao predstavnike
Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti i obrazovanja
i Hrvatske udruge poslodavaca iz područja zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike, Vlada je imenovala mr. sc. Berislava Biočića, dr. sc. Tomu Antičića i mr. sc. Dragana Divjaka.

Objavljena mrežna usluga pregleda
katastarskih čestica i katastarskih općina

D

ržavna geodetska
uprava učinila je
dostupnom mrežnu
uslugu pregleda katastarskih čestica i
katastarskih općina.
Mre ž na
uslu g a
pregleda razvijena
je primjenom WMS
standarda, u skladu s
INSPIRE provedbenim pravilima za mrežne usluge te specifikacijom za INSPIRE temu Katastarske čestice. Time je učinjen
važan korak u ispunjenju obveza temeljem Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/12, 52/18) i
Direktive INSPIRE. Mrežna usluga pregleda katastarskih čestica
i katastarskih općina dostupna je na jedinstvenom poslužnom
mjestu za pristup podacima katastra i zemljišne knjige (OSS).
Pristup mrežnoj usluzi pregleda katastarskih čestica i katastarskih općina omogućen je registriranim korisnicima, bez
naknade. Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave:
■■ Geoportal DGU
■■ Geoportal NIPP
■■ OSS.

avnatelj Državne
geodetske uprave dr.
sc. Damir Šantek i službenici Državne geodetske
uprave sudjelovali su na 16.
Međunarodnom simpoziju
„Protuminsko djelovanje
2019.“ koji se održao pod
visokim pokroviteljstvom
Vlade RH u Slanom od 8.
do 11. travnja 2019. godine.
Projekt uklanjanja eksplozivnih ostataka rata na području
hrvatsko-mađarske granice pod nazivom „De-contamination of
waraffected territories“, uvršten je kao strateški projekt unutar
INTERREG V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Republiku Hrvatsku u provedbi
smjernica strateškog projekta predstavlja Hrvatski centar za
razminiranje iz Siska. Zahvaljujući intenzivnoj suradnji kroz
dugi niz godina Mađarskog instituta za geodeziju, kartografiju
i daljinsko istraživanje i Državne geodetske uprave geodetski
radovi na hrvatsko-mađarskoj granici uključeni su kao integralni
dio ovog strateškog projekta.
Na prijedlog mađarskog Ministarstva unutarnjih poslova
službenici Državne geodetske uprave doc. dr. sc. Ilija Grgić,
Franjo Varga i Davor Kršulović dobili su pohvalnice ministra unutarnjih poslova Mađarske za uspješno sudjelovanje u
projektu »De-mine HU-HR II«.

Održan sastanak s predstavnicima Hrvatskog
hidrografskog instituta

D

ana 1. ožujka 2019. godine u Središnjem uredu Državne
geodetske uprave održan je sastanak s predstavnicima
Hrvatskog hidrografskog instituta. Sastanak je vodio zamjenik
ravnatelja Državne geodetske uprave g. Antun Vidaković, dipl.
ing. geod., a u ime Hrvatskog hidrografskog instituta sastanku
je prisustvovala ravnateljica gđa Vinka Kolić, mag. ing. admin.
nav. sa suradnicima.
Raspravljalo se o pitanjima koja su se otvorila stupanjem
na snagu novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18). Zaključeno je da će se formirati zajednička
radna skupina čiji će cilj biti izrada sporazuma kojim će se ta
pitanja riješiti.
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Međunarodna konferencija o EU fondovima

D

ana 6. i 7. ožujka 2019. godine održanaje Međunarodna
konferencija o EU fondovima u hotelu Trakošćan.
Predstavnici Državne geodetske uprave su na konferenciji imali prilike čuti sve o novom razdoblju financiranja 20212027 godine i politikama koje se pripremaju za novo razdoblje.
Održane su i dvije panel rasprave sa zanimljivim sugovornicima
koji su raspravljali o izazovima s kojima se susreću korisnici
tijekom prijave i provedbe projekata, a predstavljeni su i neki
uspješni projekti kao što je Projekt e-škole.
Državnoj geodetskoj upravi je kao korisniku sredstava iz
Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) tijekom 2017. i
2018. godine putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
dodijeljeno ukupno 28.565.841 kn za provedbu četiri projekta,
a ukupan iznos svih dobivenih i prijavljenih projekata za financiranje iz EFRR-a iznosi 181 milijun kuna. Državna geodetska
uprava priprema i
četiri projekta koji
će se financirati iz
Europskog socijalnog fonda. Ukupni
iznos bespovratnih sredstava iz
ovog fonda iznosi
10.426.643 kn.

Državno natjecanje učenika strukovnih škola

R

avnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek
posjetio je Državno natjecanje učenika strukovnih škola
koje se održalo 27. i 28. ožujka 2019. godine na Zagrebačkom
velesajmu u okviru projekta WorldSkills Croatia 2019.

Uredba o snimanju iz zraka donosi se na temelju članka 100.
Zakona o obrani („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 27/16,
110/17 – Odluka Ustavnog suda i 30/18) na prijedlog Državne
geodetske uprave uz suglasnost Ministarstva obrane. Uredbom
o snimanju iz zraka propisuju se uvjeti za izdavanje odobrenja
za snimanje iz zraka državnog područja Republike Hrvatske
koje obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost
snimanja iz zraka te uvjeti za izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz Republike
Hrvatske, kao i način pregledavanja zračnih snimaka prije njihovog korištenja. Na izradi Uredbe o snimanju iz zraka sudjelovali
su predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih
poslova, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske
kontrole zračne plovidbe i Državne geodetske uprave.

Radionica za operatore i pilote na daljinu
sustava bespilotnih zrakoplova

H

rvatska agencija za civilno zrakoplovstvo organizirala
je 2. 3. 2019. u Rijeci radionicu za operatore i pilote na
daljinu sustava bespilotnih zrakoplova. Polaznici su imali priliku
upoznati se s propisima koji se odnose na sigurno izvođenje
letačkih operacija, a voditeljica Odjela fotogrametrije Državne
geodetske uprave gđa Davorka Brkić predstavila je novu Uredbu
o snimanju iz zraka.

Državnu geodetsku upravu posjetili učenici
Graditeljske škole Čakovec

S

redišnji ured Državne geodetske uprave 15. ožujka 2019.
godine posjetili su učenici 4.
razreda Graditeljske škole Čakovec. Učenike je pozdravio ravnatelj Državne geodetske uprave dr.
sc. Damir Šantek, a predavanja o
topografskoj izmjeri i državnim
kartama te CROPOS sustavu održali su Igor Vilus, dipl. ing.
geod., voditelj Službe za topografsku izmjeru i državne karte i
Martina Ciprijan, dipl. ing. geod., voditeljica Odjela za CROPOS.

Nacionalno izvješće o aktivnostima u području
standardizacije geografskih imena
WorldSkills Croatia 2019. najveće je strukovno natjecanje
u ovomu dijelu Europe, a okuplja oko 580 najboljih učenika
strukovnih škola koji se natječu u 43 discipline, među kojima je i
geodezija. Učenici srednjih geodetskih škola prezentiraju stručne
kompetencije te demonstriraju vještine potrebne za obavljanje
geodetskih zadataka, a tri najuspješnija natjecatelja ostvaruju
direktan upis na Geodetski fakultet. Ravnatelj je učenicima srednjih geodetskih škola uručio poklone za njihov dosadašnji uspjeh
i plasman na Državno natjecanje te im poželio uspjeh u nastavku
natjecanja i budućem radu.

Uredba o snimanju iz zraka

U

„Narodnim novinama“ br. 28/19 od 22. ožujka 2019. godine
objavljena je Uredba o snimanju iz zraka (https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_572.html).

N

a tragu aktualizacije problematike geografskih imena,
Služba za NIPP, kao ustrojstvena jedinica odgovorna za
vođenje Registra geografskih imena, pripremila je i podnijela
Nacionalno izvješće o aktivnostima u području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj u razdoblju od
2015. do 2019. godine skupini stručnjaka Ujedinjenih naroda za
geografska imena (UNGEGN). Nacionalna izvješća sadrže opis
administrativne strukture i zakonskog okvira za standardizaciju
geografskih imena kao i opis nacionalnog registra geografskih
imena. Ista su predstavljena u okviru 22. sastanka divizije, 13.
veljače 2019. godine u Bratislavi. Sažeci nacionalnih izvješća
podneseni su Ujedinjenim narodima i prevedeni na 6 službenih jezika Ujedinjenih naroda. Nacionalna izvješća zemalja UNGEGN divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu
su dostupna na web stranici divizije http://ecseed.zrc-sazu.si/
Portals/22/22%20session/national%20reports/Report%20of%20
Croatia.pdf. 
Tanja Rodin
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Stavljanje u službenu uporabu katastarskog
operata katastra nekretnina za dio k.o. Ilača

N

a području
Vukovarskosrijemske županije
2011. godine završene su katastarske
izmjere dijelova 6
katastarskih općina
(izgrađeni dijelovi
naselja – intravilani), i to k.o. Šarengrad na području Grada Iloka, k.o. Apševci, k.o.
Lipovac, k.o. Nijemci i k.o. Podgrađe na području Općine Nijemci
i k.o. Ilača na području Općine Tovarnik. Razlozi za katastarske
izmjere bili su snimanje kuća izgrađenih u postupku obnove ratom
srušenih i oštećenih kuća, te kuća iz Uredbe o darovanju stanova
i kuća u vlasništvu RH na područjima posebne državne skrbi
hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih
i nestalih branitelja iz domovinskog rata (NN 142/06), te činjenica
da ta naselja nisu bila izmjerena u postupcima II. komasacije iz
1960-ih i 1970-ih godina, već su zadržani numerički podaci iz I.
komasacije izvršene između dva Svjetska rata u hvatnoj mjeri i
Budimpeštanskom koordinatnom sustavu, a mjerilo originalnih
katastarskih planova je 1:1440, koji su za potrebe digitalnog katastarskog plana bili transformirani. Izvoditelj poslova svih katastarskih izmjera je tvrtka CADCOM d.o.o., a tadašnje Ministarstvo
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva osiguralo
je sredstva za navedene radove u proračunu Republike Hrvatske
tijekom 2010., 2011. i 2012. godine.
Katastarskom izmjerom dijela k.o. Ilača (intravilan) koja
je završena tijekom 2011. godine, bilo je obuhvaćeno 129,5 ha.
Vrijednost radova katastarske izmjere je bila 404.160,00 kn + PDV.
Odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira
Šanteka od 8. veljače 2019. u uporabu se stavlja novi katastarski
operat katastra nekretnina za dio k.o. Ilača. Izlaganje podataka
prikupljenih katastarskom izmjerom za dio k.o. Ilača započeto je
5. 5. 2014. u Ilači i trajalo je do prosinca 2018. godine.
Izlaganje su obavili službenici Odjela za katastarske programe
i geodetske poslove Dinka Ćaleta, dipl. ing. geod., viša stručna
savjetnica, Hrvoje Sesar, ovlašteni geodetski referent (do 2018.),
Zlata Nedić, ovlaštena geodetska referentica (od 2019. u mirovini)
i Gordan Groznica, ZIS savjetnik (2018.), a od rujna 2018. stručni
referent za geodetske poslove, dok je nadzor obavljala voditeljica
Odjela Terezija Pavelić, dipl. ing. geod. Na obnovi zemljišne knjige
radile su voditeljica zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u

Vukovaru Anka Šarić, ovlaštene z.k. referentice Marica Dikonić,
Vesna Hodnik, Danijela Mađaroš i Ana Kuveždić, te sutkinja
Općinskog suda u Vukovaru Sanja Vrabec-Vrančić. U izlaganju
je uložen 41 prigovor, svi su usvojeni i nije bilo žalbi. Izlaganje i
obnova obavljeni su bez naknade za članove povjerenstava, stoga
svima zahvaljujem na uloženom trudu na pokretanju, provođenju
i uspješnom završetku poslova izlaganja i obnove. 
Ivica Ivšić

Edukacija članova komisije za izlaganje k.o.
Goveđari

I

zlaganje na javni uvid
podataka prikupljenih
katastarskom izmjerom k.o. Goveđari na
području Općine Mljet
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odvijat će
se u prostorima PUK
Dubrovnik u Dubrovniku. Da bi se započelo s izlaganjem podataka bilo je potrebno
educirati članove komisije za rad na novoj izmjeri u novom modelu
s grafikom. Stoga je tvrtka IGEA obavila instalaciju i umrežavanje
računalne opreme, te u periodu od 5. do 7. 3. 2019. g. održala
trodnevnu edukaciju za katastarske i zemljišnoknjižne komisije.
Na edukaciji su prisustvovala dva člana katastarske komisije za rad
s aplikativnim modulima za izlaganje (knjižni i grafički dio) i dva
člana zemljišnoknjižne komisije. Edukacija je uspješno završena,
a njeni polaznici spremni su za primanje prvih stranaka. 

Katja Bego

Pero Ljubić, ing. geod. (1946. – 2009.)

P

rošlo je deset godina od kada nas
je napustio gospar Pero Ljubić,
dugogodišnji pročelnik Područnog ureda za katastar Dubrovnik.
U borbi s teškom bolešću izgubio
je bitku u 63. godini života i ostavio veliku prazninu svima koji su ga
poznavali. Veliki stručnjak i prijatelj
s neiscrpnom energijom i željom
uvijek rado spreman saslušati i pomoći drugome. S ponosom ga
se sjećamo kao skromnog i srčanog čovjeka vedrog duha i lijepe
riječi pune optimizma koja još živi i odzvanja u svima nama.

Katja Bego

U ime Državne geodetske uprave i njenih djelatnika želim vam sve najbolje
povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa. Sretan Uskrs vama i vašim
najmilijima!
Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod.
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