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

održane 02. lipnja 2015. godine u  prostorijama 

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

 

 

 

Predsjednik Udruge geodeta Osječko–baranjske županije sazvao je 9. sjednicu Udruge sa 

slijedećim dnevnim redom: 

 

1. Uvod, 

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

3. Utvrđivanje dnevnog reda, 

4. Verifikacija Zapisnika 8. sjednice Izvršnog odbora održane 18. prosinca 2014., 

5. Odlazak na XVIII susrete – Dane hrvatskih geodeta, Zaton, 12.-14. Lipnja 2015., 

6. Stručna predavanja u organizaciji naše udruge, 

7. Razno. 

 

Sjednici su nazočili: Mirko Živković, Andrea Marković, Olja Antoni, Vesna Bradarić, Vlatko 

Brozović, Zlatko Bulić, Renato Vojedilov i Nela Toth. 

Odsutni: Zoran Marčec, Vladimir Krupa, Tomislav Mađarić, Vladimir Moser, Ilija Romić,    

               Mirko Walter, Dubravko Župan (Krupa, Mađarić i Romić su opravdali izostanak). 

Gosti: Želimir Buzuk, Dražen Drokan 

 

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 8. sjednice Udruge održane 18. prosinca 2014. je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 5) 

G. Živković izvijestio je prisutne kako se organizacijski odbor XVIII susreta geodeta sastao 

samo jedanput, te kako niti jedan prijedlog članova tog odbora, manja cijena, povećanje broja 

dana susreta ili promjena datuma susreta u jeftiniji period, nije naišao na prihvaćanje 

predsjednika HGD-a, g. Reze. Trenutno je saznanja da se mali broj članova HGD-a prijavio za 

dolazak. 

Sabor HGD-a koji će biti održan na susretima bit će samo formalnog karaktera, odnosno na 

njemu će samo dodijeliti priznanja. 

G. Živković je također obavijestio prisutne kako je već prije, na jednoj sjednici predsjedništva 

izglasano zapošljavanje gđe. Jasmine Trupković na pola radnog vremena kako bi se stvari mogle 

brže rješavati, ali to još uvijek nije provedeno. 

 



Ad 6) 

G. Krupa je prijavio Udrugu u novi ciklus stručnih predavanja s 2 predavanja. Kako na današnjoj 

sjednici nije prisutan niti jedan član odbora zaduženog za organizaciju predavanja, nije bilo 

rasprave. 

Ad 7)  

Održana je minuta šutnje za preminulog člana, g. Jakoba Jergera. Udruga je platila vijenac i 

oglas u Glasu Slavonije. 

G. Živković je podsjetio prisutne da je na zadnjoj sjednici ponovo aktivirano pitanje postavljanja 

geodetske ploče. Cijena ploče u ponudi prikupljenoj prije godinu dana iznosila je cca 16000 

kuna. Kako je su u međuvremenu stigla dva računa HGD-a za predavanja, a i na Predsjedništvu 

HGD-a je rečeno da će Udruge uplaćivati 40% članarine HGD-u, g. Živković smatra da je ta 

cijena velika i za nju sada nema novaca, osim ako u međuvremenu ne organiziramo neko 

predavanje od kojeg bi udruga zaradila nešto novca. 

G. Brozović je obavijestio prisutne kako postoji mogućnost da, zbog financijske situacije, više ne 

dolazi na sjednice. 

G. Drokan je podsjetio da treba imenovati drugog člana u Nadzorni odbor umjesto g. Jergera, a 

g. Živković je izjavio kako člana može izabrati samo Skupština pa do tada moramo raditi u 

krnjem sastavu. 

Povela se rasprava o tome kako pojedini članovi, u većini slučajeva, ne dolaze na sjednice pa je 

g. Buzuk predložio da se otvori mogućnost naknadnog mijenjanja članova, te mogućnost davanje 

ostavke na mjesto člana. 

 

 

Sjednica je započela u 13:30, a završila u 14:30 sati. 

 

U Osijeku, 02. lipnja 2015. godine. 

 

 

Zapisnik izradila  Predsjednik udruge 

   

Nela Toth  Mirko Živković 
 


