6. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije – ZAKLJUČCI
1) Ovaj Simpozij je pokazao da postoje neiskorišteni potencijali hrvatske geodezije i da
je potrebno usmjeriti se kako prema novim područjima djelovanja tako i djelovati
prema ponovnom pokretanju djelatnostima koje su u prošlosti bile isključivo ili u
najvećoj mjeri geodetsko područje rada.
2) HKOIG u potpunosti podržava najavljeno vraćanje katastra vodova pod nadležnosti
DGU i smatra da ga treba proširiti na cjelokupnu infrastrukturu.
3) HKOIG smatra da je uspostava katastra zgrada nužno potrebna jer je to jedna od
temeljnih informacija potrebnih za gospodarenje prostorom.
4) Procjena vrijednosti nekretnina osnova je za pravednu poreznu politiku vezanu uz
nekretnine. HKOIG smatra da su geodeti idealan profil stručnjaka za procjene
vrijednosti nekretnina i u suradnji sa Geodetskim fakultetom djelovat ćemo u pravcu
uvođenja takvih rješenja.
5) HKOIG pozdravlja najave o pokretanju izrade novog Zakona o komasaciji te
očekujemo vrlo aktivnu ulogu struke s obzirom na neprocjenjivo iskustvo geodetske
struke u ranijima postupcima komasacije.
6) Nužno je kroz suradnju DGU i HKOIG pronaći najbolja rješenja za tešku situaciju u
kojoj se nalaze postupci katastarskih izmjera i dalje raditi na unapređenju postupaka
koji vode ka dovršenju velikom broju započetih a nedovršenih izmjera i djelovati na
promjeni percepcije javnosti prema pravim uzrocima takvog stanja.
7) Niz novih zakonskih i podzakonskih propisa koje se donose upravo u ovom trenutku u
mnogome definiraju našu struku u idućem razdoblju. Kroz suradnju DGU i Komore
očekujemo da će ovaj puta ta regulativa unaprijediti funkcioniranje naše struke i
izbjeći zamke pretjeranog propisivanja.
8) U najavljenim izmjenama naših temeljnih Zakona HKOIG će inzistirati na proširenju
javnih ovlasti ovlaštenih inženjera geodezije čime će povećati efikasnost i pouzdanost
sustava te sustav osloboditi nepotrebnog administriranja.
9) Sustav obrazovanja geodetskih stručnjaka u RH treba i dalje pratiti razvoj novih
metoda i tehnologija geodetske struke kroz redovne djelatnosti i kroz program
cjeloživotnog stručnog usavršavanja i na taj način podizati konkurentnost domaćih
geodetskih stručnjaka. Jaki obrazovni kapaciteti mogu se iskoristiti za probijanje na
inozemna tržišta.
10) HKOIG će i dalje nastaviti suradnju sa Vijećem europskih geodeta kao i sa drugim
strukovnim asocijacijama sa ciljem boljeg pozicioniranja hrvatske geodezije u Europi i
svijetu.
Opatija, 26.10.2013.

