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2. DJELATNOST HRVATSKOGA GEODETSKOG 
DRUŠTVA OD 1952. DO 2007.* 
Prije 129 godina, 2. ožujka 1878. godine, skupina od 35 hrvatskih stručnjaka 

osnovala je Klub inžinirah i arkitektah, preteču današnjeg Hrvatskog 
inženjerskog saveza. Klub je od 1878. do 1992. godine više puta mijenjao ime. 
Već 1884. pretvara se u Družtvo inžinira i arhitekta u Zagrebu, a 1894. mijenja 
ime u Društvo inžinira i arhitekta u Hrvatskoj i Slavoniji. I upravo iz Pravila tog 
Društva vidljivo je da su njegovi članovi bili i geodeti (mjernici). U članku 3. 
piše: Redovitim članovom društva može postati, svatki tko ima tehničko-
akademičku ili sličnu obćenitu i tehničku naobrazbu ili koji se iskaže s osobitimi 
praktičnimi radnjami u inžinirskoj, arhitektoničkoj, mjerničkoj ili drugoj 
tehničkoj struci (Radić 2003, str. 41). Nadalje, na proslavi srebrnog jubileja 
Društva 1903. godine nazočni su bili i društveni tajnik Milan Kreković, gr. 
mjernik iz Zagreba, Tomo Maletić, ovlašteni civilni mjernik iz Bjelovara i 
Nikola Zupančić, ovlašteni civilni mjernik iz Ludbrega (Radić 2003, str. 48-51). 
Nakon još nekoliko promjena naziva konačno se 1992. osniva Hrvatski 
inženjerski savez, koji danas okuplja 27 strukovnih saveza i udruga s desetak 
tisuća inženjera. Jedna od tih 27 članica je i Hrvatsko geodetsko društvo (HGD) 
(Kapović 2003). 

2.1. POVIJEST 

Prvi organizirani zajednički nastup geodetskih stručnjaka na području 
Jugoslavije bio je na osnivačkoj skupštini svih jugoslavenskih geodeta održanoj 
11. veljače 1919. u Zagrebu, kada je osnovano Udruženje geometara. Od 
Udruženja geometara odvajaju se 1930. tzv. katastarski geometri i osnivaju 
Udruženje katastarskih geometara. U siječnju 1932. održan je u Beogradu 
Kongres svih geodetskih stručnjaka u zemlji. Kongres je jednoglasno donio 
odluku o likvidaciji postojećih Udruženja geometara i grupe katastarskih 
geometara i osnovao Udruženje geometara i geodeta (Milačić 1959). 

2.1.1. Prehodnici Hrvatskoga geodetskog društva, 1878-1952. 

Geodetski su inženjeri u Hrvatskoj neposredno prije II. svjetskog rata, bili 
okupljeni u Društvu inženjera i arhitekata u sastavu kojeg je postojala Sekcija 
geodetsko-kulturnotehničkih inženjera. Nakon formiranja Banovine Hrvatske 
osnovano je Društvo geodeta Hrvatske u kojem su bili pretežno učlanjeni 
geodetski stručnjaci iz privatnih poslovnica.  

                                                      
*Nedjeljko Frančula 
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Odmah poslije II. svjetskog rata nastala je praznina, jer su stara društva 
nestala, a nove strukovne organizacije nisu bile formirane. Otuda se pojavila 
inicijativa da se ponovno organiziraju stručna društva. Nekoliko naših kolega 
(Bruno Ungarov, Mirko Tomić, Danilo Vukovojac, Dragutin Jemrić) 
uspostavljaju prvi kontakt s građevinarima i nastoje da se nađe forma kroz koju 
bi se u buduće organiziralo i odvijalo okupljanje i rad geodetskih stručnjaka. U 
tom smislu nastojalo se obnoviti i bivše Društvo geodeta za područje Hrvatske. 

U međuvremenu ponikla je inicijativa i prijedlog da se ujedine svi inženjeri i 
tehničari u jednu stručnu organizaciju. Radi toga je krajem 1945. godine bio 
sazvan u Radničkom domu u Zagrebu sastanak predstavnika svih tehničkih 
struka na kojem se raspravio budući način društvenog rada i donijela odluka o 
stvaranju jedinstvene organizacije Društva inženjera i tehničara u kojoj će biti 
ujedinjeni svi tehnički stručnjaci. Unutar jedinstvene organizacije svaka struka 
imat će svoju sekciju. Nakon toga osnovana je početkom 1946. godine unutar 
Društva inženjera i tehničara Hrvatske prva Sekcija geodeta. Njezin prvi 
predsjednik bio je Jerko Matulović, a tajnik Danilo Vukovojac. U ovakvoj 
organizacijskoj formi nastavljen je stručni i društveni rad sve do I. kongresa 
inženjera i tehničara koji je održan 1947. godine u Zagrebu, kad je došlo do 
formiranja jedinstvenog Saveza društava inženjera i tehničara Jugoslavije. Od 
tada je stručna sekcija bila udružena u Savez DIT-a Hrvatske sve do 1951. 
godine (Muminagić 1972). 

Početkom 1950-ih godina osjećala se u cijeloj zemlji težnja za 
decentralizacijom i u privredi i u društvenim organizacijama. Dotadašnja 
organizacijska forma DIT-a i Saveza društava DIT-a nije odgovarala tom cilju. 
Pojedine struke osjećale su potrebu veće skupne afirmacije i reprezentacije kako 
unutar naše zemlje, tako i prema inozemstvu. Odmah poslije V. proširenog 
plenuma Saveza DIT-a Jugoslavije koji se održao u prosincu 1950, osnovano je 
nekoliko stručnih društava u pojedinim republikama a nešto kasnije osnovani su 
i savezi tih stručnih društava. 

I kod naših stručnjaka postojala je težnja za osnivanje takvih društava i 
jednog koordinacijskog i reprezentativnog društvenog stručnog tijela. Tako je 
nakon izvjesnih konzultacija došlo na inicijativu Društva geodetskih stručnjaka 
NR Bosne i Hercegovine, do konferencije delegata pojedinih republičkih 
društava. Konferencija je bila sazvana za 20. 11. 1952. u Beogradu, neposredno 
uoči Kongresa Saveza društava inženjera i tehničara FNRJ. Prisustvovala su po 
tri delegata iz svake republike. Sekciju DIT-a Hrvatske zastupali su Mirko 
Tomić, Mato Janković i Danilo Vukovojac.  

Uviđajući potrebu zajedničke stručne suradnje i djelovanja, svi su se delegati 
složili, da je osnivanje našeg Saveza neophodno potrebno i u interesu geodetske 
struke i službe. Postignuta je i suglasnost da se taj sastanak smatra inicijativnim 
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sastankom za osnivanje Saveza, na kome treba usvojiti privremeni statut, 
izabrati privremenu upravu, koja će voditi poslove Saveza do saziva Kongresa 
geodetskih inženjera i geometara na kome bi se donio konačni statut i izabrala 
uprava Saveza. Prihvaćen je i prijedlog o nazivu Saveza, tj. da se Savez zove 
Savez društava geodetskih inženjera i geometara FNRJ (Janković 1952). 
Međutim, na I. kongresu geodetskih inženjera i geometara FNRJ koji je održan 
u Zagrebu od 6. do 10. prosinca 1953. godine u statut je ušao naziv Savez 
geodetskih društava FNRJ (*** 1953b).  

2.1.2. Osnivanje Društva geodeta Hrvatske 1952. i djelovanje do 1958. 
godine  

Na godišnjoj skupštini geodetske sekcije DIT-a Hrvatske održanoj 1952. 
godine donijeta je odluka o osnivanju Društva geodeta Hrvatske. Međutim, 
godišnja skupština održana 1953. godine održala se još jedanput kao skupština 
geodetske sekcije DIT-a Hrvatske, jer se Društvo, iz objektivnih razloga, nije 
moglo organizacijski učvrstiti. 

Reorganizacijom geodetske službe NR Hrvatske osnovali su se u Zagrebu, 
Splitu, Rijeci i Osijeku jaki uredi za novu izmjeru, i prema tome stvorene su 
mogućnosti, da se u tim centrima osnuju jake podružnice Društva. Kako bi 
glavna skupština Društva trebala biti sastavljena od delegata svih podružnica, 
koje se međutim još nisu organizacijski učvrstile, to je Sekcija Zagreb preuzela 
osnivanje društva, te kasnije pristupila organizacijskom povezivanju svih 
podružnica u jedno republičko društvo. Zato je skupština 1953. imala u svom 
dnevnom redu ove točke: 

1. Izvještaj upravnog odbora, 

2. Razrješnica upravnom odboru sekcije DIT-a Hrvatske, 

3. Osnivanje Društva geodeta Hrvatske i prihvaćanje statuta, 

4. Biranje upravnog odbora društva. 

Izvještaj o radu sekcije podnio je tajnik Danilo Vukovojac. On je u svom 
izvještaju rezimirao cjelokupan rad geodetske sekcije od njenog osnivanja 1945. 
godine. Iz tog se sažetog izvještaja mogla vidjeti plodna djelatnost sekcije u 
društvenom životu geodeta, na njihovom stručnom uzdizanju, u stručnoj pomoći 
geodetskoj službi i ostalim društvenim manifestacijama. Sekcija se od početka 
brine oko izdavanja našeg stručnog lista Geodetski list (*** 1953a). 

Osnivanje podružnica unutar Društva geodeta Hrvatske izazvalo je 
kvalitativnu promjenu u radu. Zahvaljujući aktivnosti naših kolega iz 
podružnice Zagreb (Danko Runje, Veljko Petković, Dalibor Hodovski, Ilija 
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Sarapa, Vjekoslav Hlad, Ante Vlahinić, Roko Škegro i dr.) i materijalnoj 
pomoći naših Zavoda (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) Savez je dobio svoju 
prostoriju, mada skromnu, u domu DIT-a, Berislavićeva 6 – sa stalnim 
administarativnim tajnikom. 

U okviru podružnice Zagreb od 1957. godine počela je akcija za izgradnju 
jedne stambene zgrade. Nakon punih 17 godina od formiranja naših upravnih 
organa učinjen je prvi pokušaj rješavanja stambenog problema naših stručnjaka 
i članova. Vlastitim snagama i upornošću naši članovi Veljko Petković 
(predsjednik zadruge), Mirjana Balen, Paško Lovrić, Dalibor Hodovski i Juraj 
Božičević priveli su cijelu akciju kraju i omogućili već 1960. godine useljavanje 
30-orici naših članova s njihovim obiteljima (Brukner 1961, Muminagić 1972). 

2.1.3. Društvo geodetskih inženjera i geometara Hrvatske, 1958-1960. 

Na II. kongersu geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije u Ohridu 1957. 
usvojen je novi statut u kojem u prvom članku piše "Društva geodetskih 
inženjera i geometara narodnih republika udružuju se i obrazuju Savez 
geodetskih inženjera i geometara FNRJ kao najviši društveni organ geodetskih 
stručnjaka FNRJ" (*** 1958a). Stoga i Društvo geodeta Hrvatske mijenja ime 
1958. i usklađuje ga s imenom jugoslavenskog geodetskog saveza, te se od te 
godine naziva Društvo geodetskih inženjera i geometara N. R. Hrvatske (*** 
1958b). Tako piše i u statutu Društva (*** 1958c). 

Prema Statutu organi Društva jesu: 

 Skupština, 

 Upravni odbor, 

 Predsjedništvo, 

 Nadzorni odbor. 

Skupština je najviši organ Društva. Upravni odbor sprovodi odluke skupštine 
i usmjerava rad Predsjedništva. Predsjedništvo rukovodi poslovima Društva 
između dva sastanka Upravnog odbora. Sastoji se od predsjednika i deset na 
skupštini izabranih članova upravnog odbora. Iz svojih redova Predsjedništvo 
bira dva potpredsjednika, dva tajnika i dva blagajnika. 

Rad Društva odvija se po podružnicama. Podružnice su osnovne jedinice 
Društva. Prema potrebi Društvo osniva podružnice za područje jednog ili više 
kotareva, jedne općine, grada ili većeg radilišta. Organi podružnice su 
skupština, upravni odbor i nadzorni odbor. 
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2.1.4. Savez geodetskih inženjera i geometara Hrvatske, 1960-1978. 

Društvo geodetskih inženjera i geometara Hrvatske djelovalo je pod tim 
nazivom vrlo kratko. Već prema statutu usvojenom 4. 12. 1960. godine novi je 
naziv Savez geodetskih inženjera i geometara Hrvatske (SGIGH) (*** 1961). 
Prema Statutu organi SGIGH-a jesu: 

 skupština, 

 centralni odbor, 

 predsjedništvo i, 

  nadzorni odbor. 

Skupština geodetskih inženjera i geometara Hrvatske je najviši organ 
SGIGH-a. Centralni odbor je najviši rukovodeći organ SGIGH-a između dviju 
skupština. Predsjedništvo rukovodi poslovima SGIGH-a između dva sastanka 
centralnog odbora. Pored predsjednika koji je izabran na skupštini SGIGH ima 
dva potpredsjednika, dva tajnika, dva blagajnika i još šest članova koje bira 
centralni odbor iz svojih redova. 

Stalne komisije SGIGH-a jesu: 

 Komisija za produktivnost rada, 

 Komisija za stručne kadrove i školstvo, 

 Komisija za naučno istraživački rad, 

 Komisija za štampu. 

Prema Statutu iz 1965. godine osnovne organizacijske jedinice i nadalje su 
podružnice. Organi SGIGH-a jesu: 

 skupština, 

 predsjedništvo, 

 sekretarijat i  

 nadzorni odbor. 

Skupština je najviši organ SGIGH-a, a Predsjedništvo najviši rukovodeći 
organ između dviju skupština. Sekretarijat rukovodi poslovima SGIGH-a 
između dva sastanka predsjedništva. Stalne komisije SGIGH-a su: 

 Komisija za produktivnost rada, 

 Komisija za stručne kadrove i školstvo, 

 Komisija za naučno-istraživački rad i 
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 Komisija za štampu (*** 1965c). 

Nakon usvajanja ustavnih amandmana i donošenja novog ustava SRH 1974. 
godine Savez geodetskih inženjera i geometara Hrvatske, u želji da svoje 
poslovanje uskladi s novim osnovnim društvenim zakonima, izradio je novi 
Statut (1975) te ga je Sekretarijat za unutrašnje poslove SRH ovjerio 14. lipnja 
1976. Da bi statut bio usvojen trebalo je imati u vidu ova dva osnovna 
momenta: 

1. Savez GIG-a Hrvatske ne može biti sastavni dio društveno-političke 
organizacije i 

2. Pravne osobe – organizacije udruženog rada i društveno-političke 
zajednice ne mogu biti članovi udruženja građana, u koje spada i Savez 
GIG-a Hrvatske (Božićnik 1976). 

Osnovne organizacije putem kojih Savez GIG-a Hrvatske ostvaruje svoj 
program jesu Društva geodetskih inženjera i geometara (DGIG): 

1. Društvo GIG Zagreb, 

2. Društvo GIG Osijek, 

3. Društvo GIG Rijeka, 

4. Društvo GIG Slavonski Brod, 

5. Društvo GIG Split, 

6. Društvo GIG Varaždin, 

7. Društvo GIG Vinkovci, 

8. Društvo GIG Bjelovar, 

9. Društvo GIG Zadar (DIT Zadar). 

Od navedenih društava Statut imaju ona u Zagrebu, Rijeci i Splitu, dok 
ostala djeluju u okvirima općih Društava inženjera i tehničara. Osjećala se 
potreba za osnivanjem Društva GIG-a za područje Korduna i Like u Karlovcu 
ili Gospiću, za područje zapadne Slavonije sa sjedištem u Slavonskoj Požegi i 
za područje Banije i dijela Posavine sa sjedištem u Sisku. 

Savez GIG-a Hrvatske radi na sjednicama Predsjedništva i Sekretarijata. 
Sjednice Predsjedništva održavaju se u pravilu dva puta godišnje, a prema 
potrebi i češće. Na isti način posluje i Sekretarijat Saveza, time da se njegove 
sjednice održavaju jednom mjesečno. Nadležnost rješavanja pojedinih pitanja iz 
domene Predsjedništva i Sekretarijata utvrđena je odredbama Statuta Saveza 
GIG-a Hrvatske (Božićnik 1977b). 
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2.1.5. Savez društava geodeta Hrvatske, 1978-93. 

Na izbornoj konferenciji održanoj 1978. u Poreču, prilikom održavanja 3. 
susreta geodeta Hrvatske, donesen je novi statut Saveza, kojim SGIGH mijenja 
ime u Savez društava geodeta Hrvatske (SDGH) (Božićnik 1984). Kao osnovna 
odrednica u tom Statutu bile su unesene odredbe o delegatskom upravljanju 
unutar Saveza. Za predsjednika Predsjedništva Saveza društava Hrvatske 
izabran je Ante Zujić, delegat iz Splita. 

Prema Statutu organi upravljanja Savezom jesu: 

1. Konferencija, 

2. Predsjedništvo, 

3. Izvršni odbor i  

4. Nadzorni odbor. 

Konferencija je najviši organ SDGH-a u kome se raspravlja o svim pitanjima 
utvrđenim Statutom. Predsjedništvo je najviši organ koji rukovodi radom i 
predstavlja SDGH između dvije Konferencije. Izvršni odbor je izvršni organ 
Predsjedništva (*** 1978).  

Rad Saveza društava geodeta Hrvatske izvan Konferencije delegacija odvija 
se na sjednicama Predsjedništva, u radu kojeg, prema svojoj funkciji sudjeluju 
kao ravnopravni članovi i svi predsjednici područnih Društava geodeta iz 
Hrvatske. Zaključke Predsjedništva i rad Saveza između sjednica Predsjedništva 
organizira i provodi Izvršni odbor, kasnije tajništvo Saveza sa sjedištem u 
Zagrebu. 

Savez društava geodeta Hrvatske je na osnovi Statuta razradio i donio ove 
propise: 

 Poslovnik o radu Predsjedništva, 

 Poslovnik o radu Izvršnog odbora, 

 Poslovnik o radu Nadzornog odbora, 

 Poslovnik o proglašavanju zaslužnih i počasnih članova Saveza, 

 Poslovnik o poslovanju i izdavanju časopisa Geodet. 

2.1.6. Hrvatsko geodetsko društvo, 1993-2007. 

Na proširenoj sjednici Predsjedništva SDGH-a 12. studenoga 1991. u 
Zagrebu SDGH se izdvaja iz SGIGJ-a. Otada pa sve do osnivačke skupštine 25. 
svibnja 1993. trajale su pripreme za konačnu pretvorbu SDGH-a u Hrvatsko 
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geodetsko društvo (HGD). Na osnivačkoj skupštini HGD-a za prvog 
predsjednika izabran je K. Čolić, za potpredsjednicu J. Špoljar-Obrež, a za 
tajnika M. Božićnik (Božićnik 1993). 

Prema Statutu iz 1994. godine organi HGD-a jesu: 

 Sabor HGD-a, 

 Predsjedništvo, 

 Predsjednik i dopredsjednici, 

 Uže predsjedništvo, 

 Nadzorni odbor, 

 Stručna tijela i Sud časti. 

Sabor HGD-a je najviši organ upravljanja i odlučivanja. Predsjedništvo je 
izvršni organ HGD-a, a čine ga predsjednik, dopredsjednici HGD-a i 
predsjednici županijskih geodetskih udruga. Predsjednik se stara i odgovoran je 
za provođenje odluka i zaključaka Sabora HGD-a i Predsjedništva. Uže 
predsjedništvo čine predsjednik HGD-a, dopredsjednici te osobe koje pozove 
predsjednik HGD-a. Za obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i 
novčano-računovodstvenih poslova u HGD-u se organizira Tajništvo, kao 
stručna služba, čijim radom rukovodi tajnik. 

Na području županija HGD djeluje preko županijske geodetske udruge. Ako 
na području županije, zbog malog broja članstva ili zbog drugih razloga, nije 
moguće racionalno organizirati županijske udruge ili ako se ne mogu uspješno 
obavljati poslovi udruga, moguće je da se za više županija osnuje jedinstvena 
udruga (*** 1994). 

U prosincu 1997. donesen je novi Statut HGD-a (*** 1998). U tom Statutu 
izvršene su manje promjene u upravljačkim tijelima, tako da su od tada tijela 
HGD-a: 

 Sabor, 

 Predsjedništvo, 

 Predsjednik, 

 Upravni odbor, 

 Nadzorni odbor, 

 Sud časti, 

 Stručni odbori i sekcije. 
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Početna web-stranica Hrvatskoga geodetskog društva (URL 2) 

Novo tijelo je Upravni odbor, a čine ga predsjednik HGD-a i dopredsjednici. 
Statutom su predviđeni i stručni odbori i sekcije. Stručni odbori obrađuju 
pojedine stručne teme iz geodetske djelatnosti sukladno obavezama preuzetim iz 
članstva FIG-a. Prema važećem statutu Hrvatsko geodetsko društvo je 
strukovna zajednica geodetskih udruga koje djeluju na području Republike 
Hrvatske, a čine ju županijske geodetske udruge koje okupljaju inženjere i 
tehničare geodezije, te znanstvene, upravne i druge djelatnike koji se bave 
geodetskim i drugim srodnim poslovima. Hrvatsko geodetsko društvo ima i 
svoje web-stranice. Hrvatski inžinjerski savez (HIS) pokrenuo je proces za 
uređenje tavanskog prostora u Berislavićevoj 6 pa je HGD iskazo svoj interes. 
Prema tadašnjoj odluci HIS-a, mogli smo računati na prostor od 60 m2. 
Hrvatsko geodetsko društvo, uz obilatu pomoć Gradskog zavoda za katastar i 
geodetske poslove grada Zagreba, manju financijsku pomoć Zavoda za 
organizaciju i izgradnju grada Zagreba, Zavoda za fotogrametriju te viškom 
prihoda od Prvog hrvatskog kongresa o katastru, osiguralo je potreban iznos te 
2003. godine kupilo vrlo kvalitetan prostor. Prostor je suvremeno opremljen 
tako da danas predstavlja ambijent za ugodan i dobar rad administrativnog 
osoblja HGD-a i sastanke. 
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Zgrada Hrvatskoga inženjerskog saveza, Zagreb, Berislavićeva 6 

 

 
Sastanak Odbora za pripremu i organizaciju obilježavanja 55. obljetnice HGD-a 
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2.1.6.1. Sjednice Predsjedništva od 1993. do 30. rujna 2007.* 

 
Sjednica Datum i mjesto 

održavanja 
Dnevni red 

Važnije teme 
Predsjedavajući i 

gosti 
1. sjednica 29. travnja 1994. 

Zagreb, 
Berislavićeva 6 

Imenovanje pročelnika 
sekcija; 
Proslava 900. godišnjice 
grada Zagreba;  
Oblik rada i zadaci 
predsjedništva. 

Krešimir Čolić, 
Boris Funč, 
Damir Medak,  
Ivica Ivšić,  
Damir Pahić 

2. sjednica 20. prosinca 1994. 
Varaždin, 
Gradska vijećnica  

Odluka o 2. Saboru HGD-
a; 
Pismo zahvale županu M. 
Ramuščaku. 

Čedomir Degoricija, 
direktor DGU 
Branimir Gojčeta 
 

3. sjednica 21. ožujka 1995. 
Zagreb, 
Berislavićeva 6  

Program rada za 1995; 
Izvješća o pripremama 
organizacije 9. susreta 
geodeta Hrvatske u 
Rovinju. 

Krešimir Čolić, 
direktor DGU 
Branimir Gojčeta  
 

4. sjednica 15. studenoga 
1995. 
Karlovac, 
prostorije DIT-a 

Odluka o održavanju 3. 
Sabora u Splitu; 
Izmjene statuta. 

Krešimir Čolić, 
direktor DGU 
Branimir Gojčeta 

5. sjednica 11. ožujka 1996. 
Zagreb, 
Berislavićeva 6 

50 godina Geodetskoga 
lista; 
Izvješća o financijama i 
programu rada. 

Krešimir Čolić 

6. sjednica 3. lipnja 1996. 
Zagreb, 
Berislavićeva 6 

Organizacija 1. kongresa o 
katastru; Rad na zakonu o 
komori; HGD – Internet; 
Imenovanje stručnih 
odbora i odnosi s FIG-om.

Zdravko Kapović 

7. sjednica 15. studenoga 
1996. Osijek 

Izvješće o stanju mirne 
reintegracije Podunavlja; 
Položaj geodetske 
djelatnosti u Hrvatskoj; 
Rasprava o prostoru u 
Berislavićevoj 6; 
Geodetski list (Moritz, 
Seger, Štefanović) – 
Međunarodni status. 

Zdravko Kapović, 
dožupan Barešić, 
Tankosić, 
direktor DGU 
Branimir Gojčeta 
 

                                                      
* Petar Nikolić 
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Sjednica Datum i mjesto 
održavanja 

Dnevni red 
Važnije teme 

Predsjedavajući i 
gosti 

8. sjednica 23. travnja 1997. 
Plitvička jezera, 
hotel Plitvice 

Izvješća o 1. kongresu o 
katastru; 
Novi urednik 
Geodetskoga lista;  
Odluka o X. susretima u 
Dubrovniku. 

Zdravko Kapović, 
ravnatelj 
Nacionalnog parka 
Stipe Dujmović, 
direktor DGU 
Branimir Gojčeta, 
Ivan Landek (DGU) 

9. sjednica 
 

20. studenoga 
1997. Slavonski 
Brod 
Zgrada županije – 
vijećnica 

Organizacija X. susreta; 
Nacrt zakona o komori; 
Zakon o geodetskoj 
izmjeri; 
Izmjene statuta – zakon o 
udrugama; Geodetski list; 
Postavljanje GPS-ploče u 
središtima županija. 

Zdravko Kapović, 
župan Mirko Tomac, 
ravnatelj DGU 
Branimir Gojčeta, 
Damir Pahić (DGU) 

10. sjednica 27. listopada 1998. 
Zagreb, 
Kaptol 27 

Primjedbe na prijedlog 
zakona o državnoj izmjeri 
i katastru nekretnina; 
Simpozij Državne 
geodetske osnove i zemlj. 
inf. sustavi; 
Informacije o osnivanju 
Komore (Križaj, Bolt, 
Pahić, Pribičević, 
Mikičić). 

Zdravko Kapović, 
dogradonačelnik 
Miljenko Cvijetko, 
ravnatelj DGU 
Branimir Gojčeta, 
dekan Geodetskog 
fakulteta Teodor 
Fiedler 
 

11. sjednica 19. veljače 1999. 
Daruvar, 
hotel Termal 

Rad stručnih odbora; 
Povjerenstvo – 
publikacija: Geodeti u 
domovinskom ratu; 
Izvješće o organizaciji 
Simpozija; 
Plan rada i financijski 
plan. 

Zdravko Kapović, 
dožupan Ante Rade, 
gradonačelnik Ivan 
Raos, 
Krešimir Čolić 
(Geodetski fakultet), 
ravnatelj DGU 
Branimir Gojčeta  

12. sjednica 13. listopada 1999. 
Vrbovsko 
Šumarija 
Vrbovsko 

Izvješća o Simpoziju; 
Konačni prijedlog Zakona 
o državnoj izmjeri i 
katastru nekretnina; 
Odluka o XI. susretima, 
Pula; 
Pravilnik o priznanjima; 
Izrada članskih iskaznica. 

Zdravko Kapović, 
dožupan Teodor 
Antić, 
gradonačelnik Antun 
Macea 
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Sjednica Datum i mjesto 
održavanja 

Dnevni red 
Važnije teme 

Predsjedavajući i 
gosti 

13. sjednica 6. travnja 2000. 
Lugarnica 
Brezovica u blizini 
Siska 

Izvješća o susretima u 
Puli; 
Kandidati za predsjednika 
HGD-a i dopredsjednike; 
Izvješće o razgovorima s 
ministrom Božom 
Kovačevićem. 

Zdravko Kapović, 
župan Đ. Brodarac, 
gradonačelnik Darko 
Pavlek; 
Krešimir Čolić, 
zamjenik ravnatelja 
DGU Željko Bačić,  
dekan Geodetskog 
fakulteta T. Bašić,  
predsjednik Komore 
Damir Delač 

14. sjednica 15. rujna 2000.  
Zadar,  
Turističko naselje 
u Zatonu 

Odluka o 2. hrvatskom 
kongresu o katastru. 
 

Zdravko Kapović, 
zamjenik ravnatelja 
DGU Marko Cigić, 
predsjednik Komore 
Damir Delač  

15. sjednica 18. prosinca 2000. 
Zagreb, 
Berislavićeva 6 

Aktivnosti na organizaciji 
2. kongresa o katastru; 
Pripreme publikacije: 
Geodeti u domovinskom 
ratu; 
Martin Sabolović: 
Geodetske vježbe 1775. 

Zdravko Kapović, 
ravnatelj DGU 
Željko Bačić, 
dekan Geodetskog 
fakulteta T. Bašić,  
predsjednik Komore 
Damir Delač  

16. sjednica 30. ožujka 2001. 
Vukovar, 
Muzej grada 
Vukovara 

Stanje priprema za 
Kongres o katastru; 
Rasprava o dopisu Udruge 
geodeta Dalmacije u svezi 
čl. 100. Zakona o državnoj 
izmjeri i katastru 
nekretnina. 

Zdravko Kapović, 
župan Petar 
Čobanković, 
ravnatelj DGU 
Željko Bačić, 
predsjednik Komore 
Ivica Mikičić 

17. sjednica 29. lipnja 2001. 
Donja Stubica, 
Dvorac Stubički 
Golubovac 

Izvješće o organizaciji 
Kongresa; 
Tavanski prostor u 
Berislavićevoj 6. 
 

Zdravko Kapović, 
gradonačelnik 
Branko Mučnjak, 
ravnatelj DGU 
Željko Bačić, 
dekan Geodetskog 
fakulteta T. Bašić, 
predsjednik Komore 
Ivica Mikičić 

18. sjednica 17. prosinca 2001. 
Zagreb, 
Berislavićeva 6 

Pripreme za Simpozij iz 
područja fotogrametrije i 
daljinskih istraživanja; 
XII. susret geodeta. 

Zdravko Kapović, 
dekan Geodetskog 
fakulteta Tomislav 
Bašić 
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Sjednica Datum i mjesto 
održavanja 

Dnevni red 
Važnije teme 

Predsjedavajući i 
gosti 

19. sjednica 8. ožujka 2002. 
Požega, 
zgrada Županije 

Organizacija XII. susreta u 
Zatonu; 
Informacije o komrskom 
ispitu; 
Ideja o sufinanciranju 
Geodetskoga lista. 

Zdravko Kapović,  
župan Ante Bagarić, 
predsjednik Komore 
Ivica Mikičić, 
pomoćnik ravnatelja 
DGU M. Bosiljevac 

20. sjednica 15. studenoga 
2002.  
Pula, 
hotel Pula 

Izvješće o Europskom 
inženjerskom forumu; 
125 godina HIS-a; 
Obilježavanje obljetnica 
HGD-a; 
Inicijativa kluba HSS u 
Hrvatskom Saboru. 

Zdravko Kapović, 
pomoćnik ravnatelja 
DGU Marinko 
Bosiljevac 

21. sjednica 21. ožujka 2003. 
Križevci, 
hotel Kalnik 

Izvješće o pripremama za 
ISPRS; 
Financiranje Geodetskoga 
lista; 
Izvješće o uređenju 
prostora. 

Zdravko Kapović 

22. sjednica 8. travnja 2003. 
Zagreb, 
Berislavićeva 6 

Rasprava o prijedlogu 
Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
državnoj izmjeri i katastru 
nekretnina, Predlagač klub 
zastupnika HSS-a. 

Zdravko Kapović, 
Ljubica Lalić HSS, 
Dragutin Vrus 
saborski zastupnik, 
ravnatelj DGU 
Željko Bačić, 
dekan T. Bašić, 
Komora: I. Mikičić 
 

23. sjednica 29. rujna 2003. 
Trakošćan 

Informacija o ISPRS-u; 
Svečana sjednica sabora; 
13. susreti – Solaris u 
Šibeniku; 
Odluka o zamjeniku 
predsjednika (P. Nikolić) 
nakon što Z. Kapović 1. 
studenog preuzme ulogu 
dekana na Geodetskom 
fakultetu. 

Zdravko Kapović 

24. sjednica 
 

12. prosinca 2003. 
Osijek, 
Kopački rit 
 
 

Izvješće o svečanoj 
sjednici sabora; 
Poslovni prostor u zgradi 
HIS-a 
 

Petar Nikolić – 
Zdravko Kapović 
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Sjednica Datum i mjesto 
održavanja 

Dnevni red 
Važnije teme 

Predsjedavajući i 
gosti 

25. sjednica 26. ožujka 2004. 
Zagreb, 
Tomislavov dom 
na Sljemenu 

Organizacija 13. susreta – 
Stanje pripremnih 
poslova; 
Prijedlozi kandidata za 
predsjednika i ostale 
funkcije u HGD-u. 

Petar Nikolić 

26. sjednica 18. lipnja 2004. 
Velebit, 
Krasno 

Izvješće o održanim 13. 
susretima; 
Raspodjela poslova i 
zadataka unutar Upravnog 
odbora; 
Pripreme za 3. kongres o 
katastru. 

Petar Nikolić 

27. sjednica 15. listopada 2004.
Šibenik, 
Solaris 

Pripreme za 3. kongres o 
katastru; 
Osvrt na provođenje 
zakona o prostornom 
uređenju: čl. 43, 43a i 43 
b. 

Petar Nikolić, 
dekan Geodetskog 
fakulteta Z. Kapović, 
Komora: I. Mikičić, 
pomoćnik ravnatelja 
DGU Ivan Landek 

28. sjednica 14. prosinca 2004. 
Zagreb, 
Berislavićeva 6 

Zajednička sjednica 
Predsjedništva HGD-a, 
Organizacijskog odbora 3. 
kongresa o katastru s 
međunarodnim 
sudjelovanjem 
i Uredničkog odbora 
Geodetskog lista. 

Petar Nikolić, 
ravnatelj DGU 
Željko Bačić, 
dekan Geodetskog 
fakulteta Z. Kapović, 
dr. Mirko Tomić 
i oko 80 uzvanika na 
domjenku 

29. sjednica 24. veljače 2005. 
Zagreb, 
Berislavićeva 6 

Pripreme za 3. kongres o 
katastru s međunarodnim 
sudjelovanjem; 
Referat za Kongres. 

Petar Nikolić 

30. sjednica 24. travnja 2005. 
Zagreb, 
Berislavićeva 6 

Analiza i rezultati nakon 
3. hrvatskog kongresa o 
katastru s međunarodnim 
sudjelovanjem; 
Formiranje odbora za 
izradu zaključaka 
kongresa; 
Izbor glavnog urednika 
Geodetskoga lista. 

Petar Nikolić 



SPOMEN-KNJIGA 1952-2007 

 46 

Sjednica Datum i mjesto 
održavanja 

Dnevni red 
Važnije teme 

Predsjedavajući i 
gosti 

31. sjednica 13. rujna 2005.  
Trogir, 
hotel Medena 

Pripreme za održavanje 
14. susreta; 
Izbor tema na Susretima; 
Geodetski list – tisak u 
boji. 

Petar Nikolić, 
dekan Geodetskog 
fakulteta Z. Kapović, 
Komora: I. Mikičić 

32. sjednica 16. prosinca 2005. 
Zagreb, 
Berislavićeva 6 

Zajednička sjednica 
predsjedništva HGD-a i 
Uredničkog odbora 
Geodetskoga lista,  
Božićni domjenak. 

Petar Nikolić, 
dekan Z. Kapović, 
ravnatelj DGU 
Željko Bačić 
i oko 80 uzvanika na 
domjenku 

33. sjednica 
 

7. travnja 2006.  
Begovo Razdolje 
Gorski kotar 

Izvješće organizacijskog 
odbora o 14. susretima; 
Marketing; 
Pripreme za 9. Sabor 
HGD-a; 
Formirana internetska 
stranica www.hgd1952.hr.

Petar Nikolić, 
dekan Geodetskog 
fakulteta Zdravko 
Kapović, 
Komora: Damir 
Delač 

34. sjednica 30. lipnja 2006. 
Plitvička jezera, 
hotel Plitvice 

Izvješća o 14. susretima u 
Medenoj; 
Pripreme za Simpozij o 
inženjerskoj geodeziji; 
Pripreme za obilježavanje 
55. obljetnice HGD-a; 
Kongres FIG-a u 
Münchenu. 

Petar Nikolić, 
dekan Geodetskog 
fakulteta Zdravko 
Kapović 
 

35. sjednica 24. studenoga 
2006. 
Beli Manastir, 
hotel Patria 

Zajednička sjednica 
Predsjedništva i 
organizacijskog odbora; 
Simpozij o inženjerskoj 
gedeziji; 
Izvješće o pripremi 55. 
obljetnice HGD-a; 
Cjenik oglasnog prostora 
u Geodetskom listu. 

Petar Nikolić, 
dekan Geodetskog 
fakulteta Zdravko 
Kapović 



SPOMEN-KNJIGA 1952-2007 

 47 

Sjednica Datum i mjesto 
održavanja 

Dnevni red 
Važnije teme 

Predsjedavajući i 
gosti 

36. sjednica 12. prosinca 2006. 
Zagreb, 
Berislavićeva 6 

Zajednička sjednica 
predsjedništva Upravnog 
odbora, Suda časti te 
Uredničkog odbora 
Geodetskog lista; 
Izvješće o radu za 2006. 
Pripreme Simpozija o 
inženjerskoj geodeziji; 
Izvješće glavnog urednika 
Geodetskog lista; 
Predstavljanje knjige 
Zlatka Čurika: Dnevnik 
anonimusa. 

Petar Nikolić, 
dekan Geodetskog 
fakulteta Zdravko 
Kapović, 
ravnatelj DGU 
Željko Bačić 
i oko 80 uzvanika 

37. sjednica 30. ožujka 2007. 
Pazin, 
prostorije Udruge 
geodeta Istarske 
županije  

Izvješća predsjednika 
organizacijskog odbora i 
znanstveno stručnog 
odbora o Simpoziju; 
Odnosi Komora – HGD; 
Izvješća predsjednika 
Udruga. 

Petar Nikolić, 
dekan Geodetskog 
fakulteta Zdravko 
Kapović, 
gradonačelnik Pazina 

38. sjednica 29. lipnja 2007.  
Metković 

Izvješće o završenom 
Simpoziju; 
Pripreme za 55. obljetnicu 
HGD-a; 
Izvješće Matra 
predpristupnog projekta; 
Osnaživanje uloge 
Nacionalnog 
ENIC/NARIC ureda. 

Petar Nikolić, 
dekan Geodetskog 
fakulteta Zdravko 
Kapović 
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4. sjednica predsjedništva HGD-a 15. studenoga 1995. u Vivodini 

 
8. sjednica predsjedništva HGD-a 23. travnja 1997. na Plitvicama 


