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OPĆI CILJEVI 
 
- promocija poduzetništva u geodetsko geoinformatičkoj djelatnosti kao 

potpora sadašnjim i budućim poduzetnicima. 
 
- uključivanje medija u aktivnosti Udruge radi promocije geodetske struke te 

uloga geodetsko geoinformatičke struke u sređivanju katastarskih i 
zemljišnoknjižnih evidencija nekretnina u RH. 
 

- poboljšati poslovno okruženje uz bolje donošenje propisa, a radi smanjenja 
administrativnog opterećenja. 

 
- unapređenje poduzetničkih vještina kao i vještina zaposlenika -  kako bi 

geodetski dio gospodarstva mogao rasti, poduzetnici moraju posjedovati 
vještine i raspolagati kvalificiranim osobljem. To uključuje suradnju sa 
strukovnim školama kao što su Srednja geodetska škola te  Geodetskim  
fakultetom 
 

- istražiti mogućnost pristupa geodetsko geoinformatičkih tvrtki tržištima 
Europske unije te trećih zemalja u okruženju; 

 
 
SPECIFIČNI CILJEVI: 
 
- intenzivno poraditi na novim članovima Udruge kako bi time osnažili udrugu 

jer nam je radi imidža i djelovanja važna brojnost. 
 

- odrediti koje probleme imaju članovi naše udruge i time pojačati djelovanje 
u tom smjeru, a time poboljšati poslovanje poduzetnika u geodeziji. 

 
- definirati djelokrug rada Udruge u odnosu na HKOIG, HGD i ostale koji imaju 

veze sa geodetskom strukom. 
 
- obzirom da DGU i HKOIG direktno utječu na geodetsko poduzetništvo u RH 

u smislu davanja suglasnosti za obavljanje geodetskih poslova i davanje 
ovlaštenja inženjerima koji su dio geodetskog poduzetništva potrebno je 
usuglasiti, uskladiti i približiti stajališta i mišljenja o geodetskoj struci kako bi 
zajedno ojačali struku i geodetsko poduzetništvo i gospodarstvo u cjelini. 
Pomoći oko donošenja višegodišnjeg plana aktivnosti poslova u nadležnosti 
DGU. 

 
- s ciljem bržeg zapošljavanja mladih geodetskih stručnjaka otvoriti pitanja 

obrazovanja s Geodetskim fakultetom te srednjom geodetskom školom u 
smislu obavljanja prakse, zapošljavanja odmah nakon obrazovanja i 
potrebitim upisnim kvotama.  
 

- jačati suradnju sa drugim udrugama unutar HUP-a osobito s Udrugom 
developera, Udrugom graditeljstva, Udrugom informatičke i komunikacijske 
djelatnosti 

 
- inicirati da na Radnom ručku koji organizira HUP-Udruga malih i srednjih 

poduzetnika sudjeluju i nama relevantni sugovornici i na kojem će 



 

sudjelovati i naša Udruga koja bi se prezentirala i ukazala na svoje 
postojanje. Inače, glavni govornici na ovim događanjima uvijek su pomno 
odabrani najviše rangirani predstavnici donositelja odluka, ministri i drugi 
dužnosnici, a važni za sektor malog i srednjeg poduzetništva. U prosjeku na 
svakom događanju sudjeluje 150 poduzetnika iz svih udruga HUP-a.   

 
- olakšati pristup financiranju i informirati članove Udruge o načinima 

kreditiranja jer često trebamo manja, brza i jeftina financijska sredstva. 
Povećati potporu poduzetnicima u mogućnosti povlačenja EU sredstava 
gdje je potrebno osigurati značajniju pomoć članovima poduzetnicima 
(HAMAG i HBOR) 
 

- otvoriti suradnju s više ministarstava RH i to: Ministarstvo pravosuđa, 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo 
državne imovine, Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, 
poduzetništva i obrta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 
Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. 

 
 

Ostali ciljevi:  
 
- aktivno sudjelovati u aktivnostima HUP-a  vezano uz (moguće) uvođenje 

poreza na nekretnine - jedino uređeno stanje evidencija nekretnina može 
donijeti pravično uvođenje poreza na nekretnine (Ministarstvo financija). 
 

- kako bi se osigurala stabilnost poslovanja usmjeriti aktivnosti prema 
postizanju kontinuiteta geodetskih radova (Državna geodetska uprava, 
županije, gradovi) 

 
- nastaviti promociju Strategije razvoja geodetske djelatnosti (izradili HUP-

UGGS i HKOIG 2011. godine) 
 
- koordinacija oko provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka i pomoć 

članovima HUP-UGGS. 
 
- koordinacija u cilju prezentacije najboljeg geodetskog proizvoda kao što je 

osnivanje katastra nekretnina putem katastarske izmjere stvarnog stanja i 
sređivanja stanja u Zemljišnim knjigama, razmotriti mogućnost približavanja 
tog proizvoda JLS s naglaskom na to što dobiva gospodarstvo kao i svi 
vlasnici nekretnina. 

 
Zaključno: 
 
Danas je geodetska djelatnost u Hrvatskoj na visokoj tehničkoj razini. 
Geodetske tvrtke su suvremeno opremljene, a geodetski stručnjaci se stalno 
upoznaju s novim tehnologijama kroz programe cjeloživotnog obrazovanja i 
usavršavanja.  
Stoga je ovu djelatnost potrebno pozicionirati na tržištu s jasnim ciljevima 
razvoja djelatnosti i prepoznatljivosti na tržištu rada kao poželjnom radnom 
mjestu.  
 


