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ZAPISNIK 
10. sjednice Izvršnog odbora Udruge geodeta Osječko-baranjske županije, 

održane 17. rujna 2015. godine u prostorijama 

Gradske četvrti „Gornji grad“, Trg Lava Mirskog 1, Osijek 

 

 

 

Predsjednik Udruge geodeta Osječko–baranjske županije sazvao je 10. sjednicu Udruge uz 

slijedeći: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Uvod, 

2. Utvrđivanje broja nazočnih članova potrebnih za donošenje pravovaljanih odluka, 

3. Utvrđivanje dnevnog reda, 

4. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Izvršnog odbora održane 02. lipnja 2015., 

5. Izvještaj s 55. Sjednice Upravnog odbora i Predsjedništva Hrvatskog geodetskog društva, 

6. Izrada novog Statuta Hrvatskog geodetskog društva, 

7. Odlazak na sabor Hrvatskog geodetskog društva 28. rujna 2015. 

8. Organizacija redovite (neizborne) Skupštine naše Udruge, 

9. Stručna predavanja u organizaciji naše Udruge, 

10. Razno. 

 

Sjednici su nazočili: Mirko Živković, Zoran Marčec, Andrea Marković, Vladimir Krupa, 

Vladimir Moser, Mirko Walter, Renato Vojedilov, Nela Toth  

 

Odsutni: Dubravko Župan, Vlatko Brozović, Olja Antoni, Tomislav Mađarić, Zlatko Bulić, Ilija 

Romić, Vesna Bradarić 

 

Ad 1) 

Predsjednik Udruge otvorio je sjednicu te pozdravio prisutne članove Izvršnog odbora. 

 

Ad 2) 

Utvrđena je prisutnost 8 od 15 članova IO-a, što je dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka. 

 

Ad 3) 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 4) 

Zapisnik sjednice Izvršnog odbora održane 02. lipnja 2015. je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 5) 

G. Živković je obavijestio prisutne kako su svi izvještaji koji su izneseni na Predsjedništvu 

HGD-a bili vrlo neformalni, na što je on stavio primjedbu. Također je stavio primjedbu i na 

cijenu Geodetskog lista. Trošak njegovog odlaska na Sjednicu iznosio je 812.00 kn. 



 

Ad 6) 

Predsjednik Udruge je izvjestio prisutne kako je nakon proučavanja prijedloga novog Statuta 

HGD-a uočio mnoge nedostatke koje je i iznio članovima IO. Prijedlog ispravaka istih iznijet će 

na Saboru, te smatra da se Statut u ovom obliku ne smije izglasati  s čime su se složili i prisutni 

članovi. 

 

Ad 7) 

Predsjednik je zamolio prisutne da se izjasne o odlasku u Zagreb, na sabor HGD-a koji će se 

održati 28. rujna 2015. Kako trenutno dio članova zaposlenih u katastru boravi u Zagrebu na 

obuci za ZIS trebamo i njih uključiti. Troškovi prijevoza refundirat će se članovima prema 

kriteriju 1kn/km plus cestarina. 

 

Ad 8) 

Nakon kratke rasprave dogovoreno je da će organizacijski odbor Skupštine činiti slijedeći 

članovi, Mirko Živković, Renato Vojedilov i Nela Toth. Oni će prikupiti tri ponude za mjesto 

održavanja Skupštine te napraviti pozivnice. Dogovoren je datum održavanja Skupštine – 6. 

studeni, alternativno 13. studeni 2015. godine. Na Skupštini udruge moramo izabrati likvidatora, 

te člana Nadzornog odbora umjesto preminulog člana Jakoba Jergera i člana Izvršnog odbora 

umjesto Vlatka Brozovića koji se istupio iz članstva u udruzi. 

 

Ad 9) 

G. Krupa je obavijestio prisutne kako će neko od predavanja biti organizirano tek početkom 

slijedeće godine. 

 

Ad 10) 

G. Živković je održao minutu šutnje u čast preminulog kolege g. Zlatka Zelića. Obavijestio je da 

je u ime Udruge kupio vijenac i dao oglas u Glas Slavonije, što je iznosilo 600.00 kn za što su 

priloženi računi. 

 

 

Zapisnik sastavila:       Predsjednik: 

Nela Toth        Mirko Živković 


