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IZVJEŠĆE 

Predsjedništva Zagrebačke udruge geodeta 

za razdoblje od 23. studenog 2018. do 7. veljače 2020. 

 

Sukladno članku 19. Statuta Zagrebačke udruge geodeta predsjednik Predsjedništva podnosi izvješće 

za razdoblje od 23. studenog 2018. do 7. veljače 2020., odnosno za razdoblje između dviju sjednica 

Skupštine ZGUG. 

Najvažnije aktivnosti u tom periodu: 

 

 23. studenog 2018. - Redovna Skupština ZGUG i Svečana akademija povodom 25. obljetnice 

utemeljenja i djelovanja Zagrebačke udruge geodeta 

 20. prosinca 2018. - sudjelovanje na Saboru HGD-a.  

 31. siječnja 2019. u Hrvatskom inženjerskom savezu u Zagrebu, članovi ZGUG-a održali su dva 
predavanja u okviru Programa stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera geodezije za 
2018./2019. godinu odobrena od HKOIG sa slijedećim temama: 
 ELEKTRONSKI ZAPIS PROSTORNIH PODATAKA S OSVRTOM NA ZAKONSKU REGULATIVU  

predavač: Izv. prof. dr. sc. Robert Župan, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu 
 HRVATSKA U SVEMIRU – GDJE JE U TOME GEODETSKA STRUKA?  

predavač: Prof. dr. sc. Željko Bačić, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu 

 18. veljače 2019. - održana je 12. sjednica predsjedništva ZGUG 

 20. veljače 2019. - predan financijski izvještaj za 2018. 

 22. veljače 2019. - svečano je obilježen Dan inženjera Republike Hrvatske. Tom prigodom je 

predsjednik ZGUG Bruno Pacadi povodom 25. godišnjice osnutka i djelovanja ZGUG, te 20 godišnje 

uspješne suradnje uručio posebno priznanje predsjednici HIS-a prof. dr. sc. Vjeri Krstelj za 

predstavljanje i afirmaciju inženjerskih struka od strane HIS-a, te zahvalio na primanju u članstvo 

HIS-a. Vijesti o tome objavili su vodeći hrvatski mediji i portali (jutarnji list, večernji list) 

 24. veljače 2019. i 3. ožujka 2019. održane su „Sportske igre članova Zagrebačke udruge geodeta 

2019.“ na kojima je sudjelovalo pedesetak članica i članova udruge. Pored već tradicionalnih 

Turnira u malom nogometu i Turnira u pikadu održan je i Turnir u beli. Natjecanje je održano u 

dvorani za tjelesni odgoj „Graditeljske tehničke škole“ Zagreb. Podjela prijelaznog pehara 

pobjedniku i priznanja malonogometnim ekipama, te priznanja pobjednicima u pikadu i beli 

održala se 3. ožujka 2019. nakon završetka turnira na već tradicionalnom druženju igrača, 

organizatora i navijača ovoga puta u prostorijama Geodetske škole Zagreb, Avenija Većeslava 

Holjevca 15. 

 7. ožujka 2019. u Hrvatskom inženjerskom savezu u Zagrebu, članovi ZGUG-a održali su dva 
predavanja u okviru Programa stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera geodezije za 
2018./2019. godinu odobrena od HKOIG sa slijedećim temama: 
 PAMETNI GRADOVI - BUDUĆNOST GEODETSKE STRUKE? 

predavač: Doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu 
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 IZLAGANJA NA JAVNI UVID ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE 
predavač: Mladen Pandža, dipl. ing. geod., Državna geodetska uprava 

 12. ožujka 2019. - u Novome mestu, Slovenija obilježen je 47. Geodetski dan Slovenije i 8. Europski 

dan geodeta pod nazivom "Geodezija - struka prilika!?" u organizaciji Zveze geodetov Slovenije i 

Dolenjskog geodetskog društva. Tom događaju su prisustvovali u ime HGD-a predsjednik doc. dr. 

sc. Rinaldo Paar, a u ime ZGUG predsjednik Bruno Pacadi. Dogovorena je daljnja suradnja između 

društava, odnosno dolazak kolega iz Slovenije na Drugi susret članova Zagrebačke udruge geodeta 

i članova Celjskog geodetskog društva krajem rujna 2019. 

 22. ožujka 2019. - održana je 13. sjednica predsjedništva ZGUG 

 10. svibnja 2019. - sudjelovanje ZGUG na Saboru HGD-a u hotelu Medena Seget Donji 

 10. svibnja 2019. - 12. svibnja 2019. - na „XIX. Danima geodeta 2019.“ u hotelu Medena, Seget 

Donji (kod Trogira) od ukupno 700 sudionika sudjelovalo je 73 članova ZGUG. Prijevoz za 48 članova 

ZGUG autobusom na relaciji Zagreb-Trogir-Zagreb, ručak u Etno-eko selu Škopljanci, Radošić - 

Lećevica 10. svibnja 2019. organizirala je i trošak snosila ZGUG. Svojim primjerenim ponašanjem, 

pomoći i radu u organizaciji susreta, članovi ZGUG na „XIX. Danima geodeta 2019.“ pokazali su da 

smo jedna od najboljih udruga geodeta u zemlji. U sportskim natjecanjima u kojima su se natjecali 

članovi ZGUG uvijek smo osvojili jedno od prva tri mjesta, te smo uvjerljivo osvojili najviše pehara, 

medalja i trofeja – ukupno 12: 6 zlata, 4 srebra i 2 bronce. 

 30. svibnja 2019 - održana je 14. sjednica predsjedništva ZGUG nakon koje je održan domjenak za 

članove ZGUG koji su svojim uzornim ponašanjem, zalaganjem i ostvarenim rezultatima, te svojim 

nesebičnim doprinosom u organizaciji sportskih natjecanja, uspješno predstavljali ZGUG na XIX. 

Danima geodeta 2019.  

Posebno su pohvaljeni članovi ZGUG koji su aktivno sudjelovali u radu Odbora za sport i pomogli u 

da se natjecanja održe u jednom danu na vrhunskoj razini: 

 Martin Lončarić – voditelj natjecanja za stolni tenis  

 Andrija Lerotić – voditelj natjecanja za nogomet 

 Igor Grgac– zapisničar natjecanja za nogomet 

 Filip Pavelić – voditelj natjecanja za košarku  

 Aleksandra Matun – voditeljica natjecanja za pikado i 

 Bruno Pacadi – koordinator za sportska natjecanja 

 13. lipnja 2019. – Predsjednik Odbora za stručno usavršavanje, znanost i istraživanje ZGUG Željko 

Bačić pripremio je i HKOIG-u poslao prijavu četiri predavanja koja će organizirati ZGUG, a koja je 

Odbor za stručno usavršavanje HKOIG odobrio uključivanjem u Godišnji program stručnog 

usavršavanja za razdoblje 01.05.–31.12.2019. godine. U program su prihvaćena slijedeća 

predavanja: 

 RAZVOJ GNSS SUSTAVA - NOVE METODE I UREĐAJI – SMETNJE I POGREŠKE  

predavač: Prof. dr. sc. Željko Bačić, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu 

 HOMOGENIZACIJA KATASTARSKIH PLANOVA 

predavač: Jeronim Moharić, mag.ing.geod.et.geoinf., GEO-GAUSS d.o.o. Čakovec 

 PRIMJENA ROBOTIZIRANIH TOTALNIH STANICA U MONITORINGU MOSTOVA  
predavač: Doc. dr. sc. Rinaldo Paar, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu 

 PRAKTIČNA PRIMJENA LETEĆEG LIDARA 
predavač: Darko Car, mag. ing. geod. et geoinf., CADCOM d.o.o. Zagreb 

 28. rujna 2019. – održan je u Zagrebu Drugi susret članova ZGUG i članova CGD. Na susretu je 

sudjelovalo 45 naših članova i 25 gostiju iz Slovenije. Za organizaciju susreta oformljen je 

Organizacijski odbor koji je odradio izvrstan posao, te smatram da sve članove Odbora ovim putem 

treba posebno pohvaliti: 

- Rinaldo Paar i Željko Bačić  - na sebe su preuzeli velik dio organizacije susreta. 

- Dragutino Bajilo - dogovorio je tamburaše i propagandni materijal za goste. 

- Damir Medak i Almin Đapo – stari i novi dekan naše goste su ugostili na Geodetskom fakultetu. 
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- Antono Luketić - bio je našim gostima domaćin u obilasku grada i muzeja. 

- Mario Božić organizirao je teren za nogomet (a naši nogometaši s kapetanom Ivicom 

Markovićem opet su nam pobjedom osvjetlali obraz). 

Prijateljsko druženje uz Tamburaše održalo se u prostoru CK SHOWROOM & GARDEN Catering 

Kvatrić u Maksimiru do večernjih sati. Gosti iz Celja su bili oduševljeni s prijemom te su nam se 

zahvalili i pozvali nas na uzvratni susret za dvije godine. 

 22. studenog 2019. - u Hrvatskom inženjerskom savezu u Zagrebu, održana su dva predavanja u 

okviru Programa stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1.05. - 31. 

12.2019. odobrena od HKOIG sa slijedećim temama: 

 RAZVOJ GNSS SUSTAVA - NOVE METODE I UREĐAJI – SMETNJE I POGREŠKE  

predavač: Prof. dr. sc. Željko Bačić, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu 

 HOMOGENIZACIJA KATASTARSKIH PLANOVA 

predavač: Jeronim Moharić, mag.ing.geod.et.geoinf., GEO-GAUSS d.o.o. Čakovec 

 25. studenog 2019. – HKOIG-u je poslana prijava aktivnosti u okviru Programa stručnog 

usavršavanja ovlaštenih inženjera geodezije za Godišnji program stručnog usavršavanja za 

razdoblje 01.01. – 31.12.2020. godine koje ZGUG namjerava organizirati u razdoblju od 1. siječnja 

2020. do 31. prosinca 2020. godine. Prijava je prihvaćena za slijedeća četiri predavanja: 

 „EU PROGRAM OPAŽANJA ZEMLJE COPERNICUS I PROGRAMI PODRŠKE GOSPODARSKOM I 

AKADEMSKOM SEKTORU ZA POJAČANU PRIMJENU PODATAKA I SERVISA COPERNICUSA“  

predavač: Prof. dr. sc. Željko Bačić, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu 

 „UPOTREBLJIVOST SNIMKI, REZULTATA I PROGRAMA PODRŠKE EU PROGRAMA OPAŽANJA 

ZEMLJE COPERNICUS ZA POTREBE GOSPODARSTVA, AGRONOMIJE, URBANIZMA, ŠUMARSTVA 

I AKADEMSKOG SEKTORA“  

 predavač: Doc. dr. sc. Andrija Krtalić, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu 

 „PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U SUVREMENOJ KARTOGRAFIJI“ 

predavač: Doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu 
 „KATASTAR INFRASTRUKTURE (VODOVA) – VAŽNA EVIDENCIJA KOJA JE GODINAMA 

ZAPOSTAVLJENA“ 

predavač: Bruno Pacadi, dipl. ing. geod., Gradski ured za katastar i geodetske poslove 

 12. prosinca 2019. - u Hrvatskom inženjerskom savezu u Zagrebu, održana su dva predavanja u 

okviru Programa stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1.05. - 31. 

12.2019. odobrena od HKOIG sa slijedećim temama: 

 PRIMJENA ROBOTIZIRANIH TOTALNIH STANICA U MONITORINGU MOSTOVA  
predavač: Doc. dr. sc. Rinaldo Paar, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet u Zagrebu 

 PRAKTIČNA PRIMJENA LETEĆEG LIDARA 
predavač: Darko Car, mag. ing. geod. et geoinf., CADCOM d.o.o. Zagreb 

 15. siječnja 2020. - održana je 15. sjednica predsjedništva ZGUG donijeta Odluka o održavanju 

Izborne Skupštine ZGUG 

 30. siječnja 2020. - održana je 16. sjednica predsjedništva ZGUG 

 6. veljače 2020. – povodom održavanja Izborne Skupštinu Zagrebačke udruge geodeta puštena je 

u rad službena stranica Zagrebačke udruge geodeta. 

 7. veljače 2020. – organizirana je u Hotelu International Zagreb Izborna Skupštine Zagrebačke 

udruge geodeta nakon koje je će se održati Svečana večera. 
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Na kraju ovog četverogodišnjeg mandata potrebno se zahvaliti našim članovima za njihov rad. 

Posebno treba pohvaliti rad Odbora za stručno usavršavanje, znanost i istraživanje s predsjednikom 

Željkom Bačićem, njegovim zamjenikom Rinaldo Paarom, te članovima Ivanom Remetom, Darkom 

Carem i Zdravkom Kapovićem kojima su u održavanju 12 stručnih predavanja pomogli Jasmina 

Trupković i Antonio Luketić. Također se zahvaljujem svim predavačima članovima ZGUG: Đuri Barković, 

Anti Marendić, Rinaldu Paar, Damiru Pahić, Marijanu Grgić, Robertu Županu, Željku Bačić, Vesni 

Poslončec-Petrić, Mladenu Pandža, Darku Car i kolegi koji nije član naše udruge Jeronimu Moharić na 

izvrsnim predavanjima. Zahvaljujući njima ostvaren je značajan financijski prihod, koji nam je bio od 

presudne važnosti za naš rad. 

Čestitke idu i Odboru za sport s predsjednikom Kristijanom Krznarić, kojemu su puno pomogli Mario 

Božić, Andrija Lerotić, Ivica Marković, Ana Robić Botički, Aleksandra Matun, Igor Vilus, a veliki doprinos 

ide i Biserki Maurer čijom zaslugom smo dobili na korištenje dvoranu za tjelesni odgoj „Graditeljske 

tehničke škole“ Zagreb. 

Današnji broj članova pokazatelj je da je dobro radio i Odbor za upis i WEB na čelu s predsjednicom 

Biserkom Maurer, našim tajnikom Zlatkom Šurina i blagajnicom Matijom Franić, a zaslugu za puštanje 

u rad službene stranice Zagrebačke udruge geodeta idu Rinaldu Paar. 

Odbor za organizaciju susreta s predsjednikom Dragutinom Bajilom organizirala je veliki broj druženja 

kako u našoj zemlji tako i sa kolegama iz Slovenije. 

Odbor za regulativu s predsjednikom Damirom Pahić zaslužan je za izmjene Statuta ZGUG-a. 

Ovim putem zahvaljujem se za financijsku pomoć koje smo dobili od naših članova direktora geodetskih 

tvrtki: Milana Andabake, Damira Pahića, Darka Cara, Ivana Vojnovića, Nenada Smolčaka, Aleksandre 

Rulj, Tomislava Stipetića i Tonka Jakaše koji su donacijama pomogli udruzi u ostvarivanju planiranih 

aktivnosti. 

Zahvaljujemo se bivšem dekanu Geodetskog fakulteta Damiru Medak te pročelnici Gradskog ureda za 

katastar i geodetske poslove Grada Zagreba Jasni Jezerčić Cvitković na podršci i pomoći kroz cijeli 

četverogodišnji mandat. 

Na samom kraju zahvaljujem se predsjedniku HGD-a gosp. Rinaldu Paar našem članu na izvanrednoj 

suradnji i pomoći koju ZGUG ima od svog krovnog društva HGD. 

Zahvaljujem se svim članovima ZGUG koje ovim putem nisam spomenuo što su sve ove godine bili tu 

uz nas i podržavali rad Predsjedništva i mene osobno kao Predsjednika. Nadam se da sada svi mogu 

zaključiti da smo u četiri godine od Zagrebačke udruge geodeta iz potpuno neaktivne, zaboravljene 

članice HGD-a napravili najjaču kariku u lancu naših geodetskih udruga. 

  

 

U Zagrebu, 7. veljače 2020.                 Predsjednik Zagrebačke udruge geodeta 

   Bruno Pacadi, v.r. 


