
ZAPISNIK

Sa sjednice Skupštine Zagrebačke udruge geodeta, održane u Hotelu International 7. veljače
2020. godine u Zagrebu, Miramarska cesta 24, s početkom u 18:00 sati.

Predsjednik Zagrebačke udruge geodeta Bruno Pacadi pozdravio je sve nazočne i zahvalio se
što su svojim dolaskom omogućili održavanje Skupštine Zagrebačke udruge geodeta.

Skupštini su osim članova udruge bili prisutni gosti: Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave
dr.sc. Damir Šantek, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave gosp. Antonio Šustić,
predsjednik Hrvatskog geodetskog društva doc.dr.sc. Rinaldo Paar, predsjednik Hrvatskog inženjerskog
saveza gosp. Zdravko Jurčec, dipl.ing.građ., dekan Geodetskog fakulteta u Zagrebu izvanredni
prof.dr.sc. Almin Đapo, prodekan Geodetskog fakulteta u Zagrebu doc.dr.sc. Ante Marendić,
ravnateljica Geodetske škole u Zagrebu gđa. Zdravka Šimić.

Prije početka rada, Skupštini su se obratili gosti:

U ime HIS-a Skupštini se obratio gosp. Zdravko Jurčec, koji se kratko osvrnuo na ulogu HIS-
a u društvu, aktivnosti kako u prošlim vremenima u 140 godina postojanja HIS-a, tako i planovima koji
su zacrtani za naredni period, a koji imaju za cilj aktivniju ulogu članova i struka u radu HIS-a,
proširenje na druge struke koje su suočene sa primjenom novih tehnologija i neminovnog, povezivanja
s tehničkim znanostima te zastupljenost i njihovih članova u HIS-u. Planom se predviđa i proširenje
HIS-a na druge gradove. Zahvalio se na pozivu i čestitao udruzi na do sada učinjenom te zaželio da se
još aktivnije uključi u rad HIS-a.

U ime HGD-a Skupštinu je pozdravio gosp. Rinaldo Paar, koji je u uvodu posebno naglasio
ulogu predsjednika Zagrebačke udruge geodeta i ogroman trud koji je kolega Bruno Pacadi uložio u
zadnje četiri godine u "vraćanju" udruge iz "pepela". Naglasio je daje udruge krenula iz ničega, bilaje
pred raspadom, te daje Bruno svojim ogromnim trudom i voljom, te podrškom članstva, uspio obnoviti
udrugu, tako daje danas Zagrebačka udruga geodeta najbolja i najbrojnija udruga u Hrvatskoj. Izlaganje
je bilo popraćeno burnim pljeskom sadašnjem Predsjedniku ZGUG. Osvrnu se i na rad te potporu koju
je udruga dala HGD-u te Brune osobno koji se uključio u mnoge aktivnosti HGD-a. Iako je geodetska
struka "mala" u društvu udruga je pokazala da nas spaja. Zahvalio se kolegama iz OGU i Fakulteta koji
aktivno pomažu u radu i aktivnostima HGD-a.

U ime OGU gosp. Damir Šantek izrazio je zadovoljstvo i čestitao na radu i dosada učinjenom
u udruzi, naglasio je da udruga pokazuje pravi put kojim bi svi geodeti trebali ići. Udruga ima mnogo
članove iz OGU, Geodetskog fakulteta, Geodetske škole te ovlaštenih tvrtka, što pokazuje kako se



struka može objediniti i uspješno surađivati, posebice na stručnim aktivnostima kao što su stručna
predavanja. Zatim se kratko osvrnu na do sada učinjene napore DGU u objedinjavanju baza podataka o
nekretninama, ta naglasio zacrtani plan cjelovitog završetka formiranja jedinstvenog sustava u kojemu
će se u samo jednom postupku koji bi se provodio u katastarskim uredima, evidentirati promijene nad
nekretninama. Time bi se u potpunosti omogućilo građanima da na jednom mjestu, ne kao sada u
katastru i zemljišnim knjigama, dobiju cjelovitu uslugu. Kao član Udruge geodeta Sisačko Moslavačke
županije prenio je pozdrave kolega.

Nakon uvodnih pozdrava predsjednik udruge Bruno Pacadi predložio je slijedeći:

DNEVNI RED:

l. Izbor radnih tijela Skupštine:

a. Utvrđivanje kvoruma

b. Izbor radnog predsjedništva: predsjednika i dva člana

c. Izbor zapisničara

d. Izbor dva člana ovjerovitelja zapisnika

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Izvješće predsjednika Udruge o radu za prethodnu 2019. godinu

4. Financijsko izvješće za 2019. godinu

5. Izvješće predsjednika Nadzornog odbora o radu Udruge za 2019.
godinu

6. Usvajanje podnijetih izviješća za 2019. godinu

7. Donošenje izmjena Statuta zagrebačke udruge geodeta

8. Razrješenje dužnosti dosadašnjih tijela upravljanja udruge

9. Izbor članova tijela upravljanja

10. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje

ll. Predstavljanje plana rada za 2020. godinu

12. Predstavljanje financijskog plana za 2020. godinu

13. Usvajanje podnijetih planova za 2020. godinu

14. Razno

Ad l.

a) Sjednici je nazočilo 109 članova Udruge (od ukupno 206 članova), a što je dovoljan broj
članova Skupštine Udruge za pravovaljano donošenja odluka sukladno članku 16. Statuta.

b) Za radno predsjedništvo predloženi su: Bruno Pacadi predsjednik, Biserka Maurer i Snježana
Kosina Brkić članovi. Izabrani su jednoglasno.
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c) Za zapisničara predložen je Zlatko Šurina. Izabran je jednoglasno.

d) Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su: Ana Robić Botički i Josip Zubak. Izabrani su
jednoglasno.

Ad2.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Ad 3.

Sukladno članku 19. Statuta u ime Predsjedništva Udruge Predsjednik gosp. Bruno Pacadi je
podnio Izvješće o radu za razdoblje od 23. studenog 2018. do 7. veljače 2020. godine, sa posebnim
naglaskom na važna događanja. Izvješće je dato u privitku ovog zapisnika.

Ad 4.

Financijsko izvješće za 2019. godinu podnijela je blagajnica udruge gđa. Matija Franić. Iz
izvješća je vidljivo daje sa danom 31.12.2019. godina udruga imala pozitivan saldo od 117.895,35 kn
a što treba zahvaliti održavanju stručnih predavanja i uplate kotizacije. Najveći priliv sredstava čine
stručna predavanja i članarina. Izvješće je dato u privitku ovog zapisnika.

AdS.

Izvješće predsjednika Nadzornog odbora o radu Udruge za 2019.godinu podnio je predsjednik
NO gosp. Kristijan Krznarić. Naglasio je da je na svim sjednicama predsjedništva udruge uvijek bio
prisutan netko od članova NO, te da je NO redovito dobivao podatke i imao uvid u rad udruge.
Izvješće je dato u privitku ovog zapisnika.

Ad 6.

Usvajanje podnijetih izvješća pod točkama 3.,4. i 5.

Točka 3. Glasanje: ZA 109, protiv O, suzdržani O. Skupština jednoglasno prihvatila izvješće.

Točka 4. Glasanje: ZA 109, protiv O, suzdržani O. Skupština jednoglasno prihvatila izvješće.

Točka 5. Glasanje: ZA 109, protiv O, suzdržani O. Skupština jednoglasno prihvatila izvješće.

Ad 7.

Donošenje Izmjena Statuta Zagrebačke udruge geodeta obrazložio je predsjednik odbora za
regulativu gosp. Damir Pahić. Naglasio je da se u ovom trenutku, s ciljem uspješnijeg rada udruge,
predlažu samo nužne izmjene, a da bi se u narednom mandatu novog predsjedništva pristupilo
cjelovitom usklađenju Statuta sa zakonodavstvom i praktičnom primjenom u svakodnevnom radu
udruge. Obrazložio je pojedine izmjene. Također je naglasio da predložene izmjene statuta
obuhvaćaju i povećanje broja članova predsjedništva sa sadašnjih lJ na 15 članova. Prijedlog Izmjena
Statuta Zagrebačke udruge geodeta dat je u privitku ovog zapisnika.

Nakon što je gospodin Damir Pahić iznio i obrazložio prijedlog izmjena statuta, predsjednik
udruge Bruno Pacadi dao je predložene izmjene na glasanje.
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Rezultati glasanja: ZA 109, protiv O, suzdržani O.

Konstatira se da je Skupština na svojoj sjednici od dana 7. veljače 2020. godine
prihvatila Izmjene statuta jednoglasno, te daje sukladno tome donijela "ODLUKU o izmjeni Statuta
Zagrebačke udruge geodeta" kojom predložene izmjene stupaju na snagu danom donošenja odnosno
prihvaćanja od strane Skupštine udruge.

Ad 8.

Predsjednik udruge Bruno Pacadi sukladno odredbama Statuta predlaže Skupštini da donese
odluku o Razrješenju dužnosti dosadašnjih tijela upravljanja udruge, Predsjedništva i Nadzornog
odbora, te daje isto na glasanje.

Rezultati glasanja: ZA 109, protiv O, suzdržani O.

Konstatira se daje Skupština jednoglasno donijela odluku o razrješenju članova dosadašnjih
tijele udruge.

Ad 9.

Gospodin Željko Bačić podnio je i obrazložio prijedlog sada bivšeg predsjedništva za sastav
novog Predsjedništva i Nadzornog odbora u slijedećem mandatu za 2020-2024. godinu. Pri donošenju
prijedloga bivše predsjedništvo se vodilo do sada učinjenim, smjernicama i planom daljnjeg rada, a
posebice kontinuitetom u ostvarenju zacrtanog. Prijedlog Odluke dat je u privitku ovog zapisnika.

Izbor članova tijela upravljanja. Predloženi su slijedeći članovi:

Predsjedništvo Zagrebačke udruge geodeta

Željko Bačić

Dragutin Bajilo

Matija Franić

Jasna Jezerčić Cvitković

Martin Lončarić

Antonio Luketić

Biserka Maurer

Bruno Pacadi

Damir Pahić

Aleksandra Rulj

Iva Slišković

Nenad Smolčak

Zdravka Šimić

Zlatko Šurina

Antonio Šustić
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Nadzorni Odbor Zagrebačke udruge geodeta:

Ariana Bakija Lopac

Darko Car

Almin Đapo

Kristijan Krznarić

Aleksandra Matun

Nakon iznesenog prijedloga pristupa se glasanju.

Za Predsjedništvo. Rezultati glasanja: ZA 109, protiv O,suzdržani O.

Konstatira se da je izbor članova Predsjedništva izglasan jednoglasno.

Za Nadzorni odbor. Rezultati glasanja: ZA 109, protiv O, suzdržani O.

Konstatira se daje izbor članova Nadzornog odbora izglasan jednoglasno.

Ad 10.

Bruno Pacadi predložio je Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje.

Nakon iznesenog prijedloga pristupa se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA 109, protiv O, suzdržani O.

Skupština je jednoglasno prihvatile prijedlog.

Ad 11.

Bruno Pacadi u ime novoizabranog Predsjedništva ukratko je iznio glavne smjernice rada za
2020. godinu. Plan predstavlja kontinuitet u dosadašnjem radu, izrađen je na stečenim iskustvima,
potrebama i predviđenim financijskim pokazateljima, sa planiranim brojem članova oko 230. Težište
je na nastavku održavanja stručnih predavanja, sportskim aktivnostima, druženju sa drugim
udrugama, susretima.

Prijedlog Plana rada za 2020. godinu dat je u privitku.

Ad 12.

Bruno Pacadi ukratko je iznio prijedlog financijskog plana za 2020. godinu koji se bazira u
najvećem dijelu na sredstvima koja će se dobiti održavanjem stručnih predavanja. Također planom su
predviđena sredstva od članarina na bazi 230 članova, donacije koje su bile također izdašne i posebno
se zahvaljuje svim donatorima koji svesrdno pomažu radu udruge, a koje je naveo pod ad.2.
Predviđeni troškovi obuhvaćaju sportske susrete, izradu web stranice, računalnu opremu i tekuće
aktivnosti udruge.

Prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu dat je u privitku.
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Ad 13.

Usvajanje podnijetih planova za 2020. godinu pod točkama 11. i 12.

Točka ll. Glasanje: ZA 109, protiv O, suzdržani O. Skupština jednoglasno prihvatila Plan rada
za 2020. godinu.

Točka 12. Glasanje: ZA 109, protiv O, suzdržani O. Skupština jednoglasno prihvatila
Financijski plan rada za 2020. godinu.

Ad 14.

Razno

Bruno Pacadi izvijestio je Skupštinu da godišnja članarina za 2020. godinu za zaposlene
ostaje u iznosu od 180,00 kuna, a za umirovljenike i studente 60,00 kuna.

Skupština je završila sa radom u 19:30 sati.

ZAPISNiČAR:

Zlatko Šurina
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OVJEROVITELJ I ZAPISNIKA:

Ana Robić Botički

OIB 44552082167

Josip Zubak

DIB 83482062627 ~
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