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Zapisnik  

 

sa sastanka Upravnog odbora Hrvatskog geodetskog društva, 5. rujna 2012. godine u 

prostorijama HGD-a, Berislavićeva 6., Zagreb,  s početkom u 15.00 sati. 

 

Nazočni: Joţef Delak, Aldo Sošić, Damir Medak, Goran Lipovščak, Zdravko Zorić, Ivana 

Racetin, Davorin Špoljarić, Marko Dţapo, Dragutin Bajilo, Petar Nikolić, Dejan Posavac 

 

Sastanak je otvorio predsjednik Joţef Delak i na njegov prijedlog je usvojen sljedeći  

 
DNEVNI RED 

 

1. Pripreme za organizaciju sjednice Predsjedništva HGD-a početkom mjeseca rujna 2012. 

2. Izvješće o „Geodetskom listu“. 

3. Različito 

 

Ad 1. 

U prvoj točki dnevnog reda nakon otvorene rasprave odlučeno je  

- sjednica Predsjedništva HGD-a će se odrţati 11. listopada 2012. s početkom u 13.00 

sati, u prostorijama HIS-a, Berislavićeva 6, Zagreb.  

- sastanak Upravnog odbora odrţat će se također 11. listopada 2012. godine u 12.00 

sati u prostorijama HGD-a.  

- UO predloţio je termin za izborni Sabor HGD-a koji bi se odrţao 14. studenog 2012. 

godine u dvorani Hrvatske gospodarske komore, Draškovićeva 45, Zagreb. 

-  Predloţen je i prihvaćen dnevni red za sjednicu Predsjedništva HGD-a 

1. Utvrđivanje datuma i mjesta Sabora HGD-a 

2. Utvrđivanje dnevnog reda Sabora HGD-a 

3. Prijedlozi za izbor članova Upravnog odbora 

4. Prijedlozi za izbor članova Nadzornog odbora 

5. Prijedlozi za izbor članova Suda časti 

Zaključak: 

Kako mandat sadašnjim tijelima HGD-a ističe 15. listopada 2012. Upravni odbor HGD-a 

donio je odluku o produţenju mandata tijelima HGD-a te je sukladno odluci zakazan 

izborni Sabor HGD-a 14. studenog 2012. godine. 

Ad 2. 

Predsjednik HGD-a pozvao je profesora Medaka da podnese izvješće o „Geodetskom listu“ 

vezano uz ranije primjedbe koje su bile na sastancima UO, te da se vidi jesu li te primjedbe 

još uvijek vaţeće i kakav je odjek vezan uz promjene koje su do sada napravljene. 

 Profesor Medak je podnio izvješće o „ Geodetskom listu“ u kojem je naglasio kako je  

u 2011. godini podnijeto izviješće MZOS za 2010. godinu na temelju čega je dobivena 

financijska potpora od 45.661,00 kuna te je „Geodetski list“ bio na osmom mjestu od 

ukupno 32 sufinancirana časopisa iz područja tehničkih znanosti, dok u 2012. godini je 

javno objavljeno na web stranicama Ministarstva i financijski efekt je bio 51.300,00 kuna. 

Također je izvijestio da je u 2012. godini podnijeto izvješće za 2011. godinu te je naglasio 

 



da je bilo zahtjevnije jer je Ministarstvo od urednika zahtjevalo preslike svih recenzija. 

„Geodetski list“ je to sve pripremio i predao zahvaljujući računovodstvu i predsjedniku. Od 

početka 2012. godine na mjesto zamjenika glavnog urednika,  umijesto profesora Boška 

Pribičevića koji je na vlastiti zahtjev zbog određenih drugih poslova prestao obavljati 

funkciju, uključio se docent Robert Ţupan s Katedre za kartografiju Geodetskog fakulteta 

te sukladno raspravi s prošlog sastanka UO-a „Geodetski list“ je uveo datum prijema i 

prihvaćanja članaka. Pripremljen je i online sustav za elektronsku prijavu i recenziju 

članaka, što je isto mogućnost dobivanja dodatnih bodova od strane MZOS. Zamolio je UO 

o donošenju rješenja vezano uz kadrovske promjene kako se ne bi ostalo bez sluţbene 

odluke po tom pitanju, ukoliko se UO s time slaţe. Profesor Medak je također naglasio što 

se tiče predstojećih zadataka nuţno je nadoknaditi zaostajanje u objavljivanju koje je 

prouzročeno kašnjenjem još od vremena kada je sadašnje Uredništvo preuzelo časopis, 

financijskim problemima u kojima se Društvo povremeno nalazilo, to su one stvari koje se 

nisu posebno isticale, ali su se raspravljale na UO. Napomenuo je da je financijska potpora 

MZOS značajno stabilizirala „Geodetski list“, a osim toga UO je odlučio, a predsjednik 

proveo određene odluke zbog kojih su troškovi tiska značajno umanjeni. Istaknuo je kako 

su honorari suradnika nepromijenjeni već 10-ak godina te je napomenuo kako se nada da 

će biti razumijevanja za pokriće dijela materijalnih troškova Uredništva, posebno zato što 

priprema dokumentacije iz godine u godinu postaje sve zahtjevnija. Izvijestio je kako je 

„Geodetski list“ i dalje citiran u interdisciplinarnoj znanstvenoj bazi SCOPUS koju MZOS 

izjednačava s bazom SCI Expanded. Geodetski list zadrţava otvoreni pristup i potiče 

objavljivanje radova kojima je barem jedan od autora iz inozemstva, jer i to MZOS boduje. 

Naglasio je da od prošle godine Ministarstvo razvrstava autore iz zemalja slijednica bivše 

drţave na jednu stranu, a  autora iz inozemstva drugih zemalja na drugu te o tome u 

budućnosti treba voditi brigu. Ova godina je obljetnica 85 godina izlaţenja „Geodetskog 

lista“ zajedno s drugim značajnim obljetnicama HGD-a i struke te u ime Uredništva vjeruje 

da će „Geodetski list“ nastaviti tu lijepu tradiciju bez obzira na sve poteškoće s kojima se 

susrećemo.  

Nakon otvorene rasprave za riječ se javio profesor Dţapo koji je napomenuo da je glavna 

primjedba bila vezana uz ne objavljivanje datuma zaprimljenog i objavljenog članka, što je 

sada rješeno i to se podrţava. 

 

Sastanak je završio u 16.30 sati. 

Zapisničar 

Jasmina Trupković 

 

Predsjednik HGD-a: 

 
Joţef  DELAK, dipl.ing.geod. 

 

 


