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Сaстaнaк сa прeдстaвницимa 
Пoвeрeникa зa инфoрмaциje oд jaвнoг 
знaчaja и зaштиту пoдaтaкa o личнoсти

Рeпублички гeoдeтски зaвoд у 
свoмe рaду вeлику пaжњу пoс-
вeћуje пoштoвaњу Зaкoнa o 
зaштити пoдaтaкa o личнoсти и 
Зaкoнa o слoбoднoм приступу ин-
фoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja.

Нaстojeћи дa рaд и aктив-
нoсти Рeпубличкoг гeoдeт-
скoг зaвoдa буду у пoтпунoсти у 
сaглaснoсти сa наведеним Зaкo-
нимa и прaксoм у oвoj oблaсти, 
дирeктoр Зaвoдa сa свojим сaрaд-
ницимa oдржao je сaстaнaк сa 
господинoм Maринкoм Рaдићeм, 

гeнeрaлним сeкрeтaрoм и гос-
подинoм Рaдoвaнoм Ристaнo-
вићeм, пoмoћникoм гeнeрaлнoг 
сeкрeтaрa Пoвeрeникa зa инфoр-
мaциje oд jaвнoг знaчaja и зaшти-
ту пoдaтaкa o личнoсти.

Нa сaстaнку je рaзгoвaрaнo o 
пoстojeћим пoдaцимa кaтaстрa 
нeпoкрeтнoсти и вeб сeрви-

су Зaвoдa „KnWeb“, сa aспeктa 
зaштитe пoдaтaкa o личнoсти и 
нeoпхoдних oгрaничeњa дoступ-
нoсти пoдaцимa путeм jaвнoг 
увидa.

Зajeднички je кoнстaтoвaнo 
дa oвaкви сaстaнци знaчajнo 
дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу 
нaдлeжнoсти и oбaвeзa oбe ин-
ституциje. Пoстигнут je и дoгoвoр 
дa сe сaрaдњa нaстaви у циљу 
oбeзбeђивaњa пунoг пoштoвaњa 
пoстojeћe зaкoнскe рeгулaтивe.

Зaвoд ћe блaгoврeмeнo инфoр-
мисaти jaвнoст o нoвим активнос-
тима на овом пољу.

Сaрaдњa се нaстaвља 
у циљу oбeзбeђивaњa 

пунoг пoштoвaњa 
пoстojeћe зaкoнскe 

рeгулaтивe
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Састанак Организационог одбора 
научно-стручног скупа „ГЕО2012“

Дана 4. априла 2012. године у 
Републичком геодетском заво-
ду одржан је први састанак Ор-
ганизационог одбора за одржа-
вање националног научног скупа 
„ГЕО2012“.

Грађевински факултет Уни-
верзитета у Београду - Катедра 
за геодезију и геоинформатику 
оганизује 26. и 27. октобра 2012. 
године национални научни скуп 
„ГЕО2012“ у сарадњи са Репу-
бличким геодетским заводом, Фа-
култетом техничких наука – Нови 
Сад, Високом грађевинско-геодет-
ском школом и Савезом геодета 
Србије.

Назив дводневног научно-
стручног скупа је „Кључне ком-
петенције образовних профила 
геодезија, геоинформатика и уп-
рављање непокретностима – ниво 
високог образовања“.

Циљ скупа је презентација са-
времених достигнућа у дефини-
сању модела образовања геодет-
ског кадра и разменa искустава 
између домаћих и иностраних 
релевантних установа и поједи-
наца како би се што јасније де-
финисале потребе и кључне ком-
петенције профила образовања 
геодетског кадра и створили ус-
лови за евалуацију и унапређење 
постојећих студијских програма и 
сагледавање потреба јавног и при-
ватног сектора у погледу знања и 
вештина које треба да поседују 
геодетски стручњаци у складу 
са нивоима националног оквира 
квалификација и потреба за гео-
детским занимањем у Републици 
Србији и региону.

На првом састанку Органи-
зационог одбора представљен је 
програм „ГЕО2012“ који обухва-
та следеће теме:
•	Оквири квалификација;
•	Исходи процеса учења;
•	Курикулум;
•	Перманентно образовање гео-

детског кадра.
На састанку је представљен и 

динамички план организације ску-
па, начин обавештавања јавности 
о одржавању скупа, као и термини 
за одржавање будућих састанака.

Више информација о скупу 
може се пронаћи на web адреси: 
http://www.usg-grf.com/poziv.php.

Делегација Сектора за ванред-
не ситуације посетила је Репу-
блички геодетски завод 6. апри-
ла 2012. године.

Ненад Тесла, директор Ре-
публичког геодетског завода са 
својим сарадницима био је до-
маћин делегацији Сектора за 
ванредне ситуације.

Бранко Јовановић, начелник 
управе за управљање ризицима 
МУП-а Србије истакао је значај 
РГЗ-а као водеће институције у 
области геоинформација.

Управи за управљање ризи-
цима су од изузетног значаја 
производи који ће проистећи 
из ИГИС пројекта који се реа-
лизује у Републичком геодет-
ском заводу.

Републички геодетски завод 
је спреман да пружи максимал-
ну подршку Сектору за ванред-
не ситуације у циљу што ефи-
каснијег функционисања.

Сарадња ове две институције 
биће настављена и унапређена у 
наредном периоду.

06.04.2012.

Састанак РГЗ-а и Сектора за 
ванредне ситуације МУП-а 

Републике Србије
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Објављен 115. број 
часописа Геодетска служба

Часопис Геодетска служба је 
стручни часопис Републичког ге-
одетског завода и покрива област 
геодезије, картографије и катастра 
непокретности.

Републички геодетски завод је 
објавио 115. број Геодетске служ-
бе, часописа у коме се објављују 
радови који су од посебног зна-
чаја за геодезију, картографију, 
фотограмерију, катастар и ин-
жењерску геодезију.

У овом броју Геодетске служ-
бе публикован је стручни рад на 
тему активности Националне ин-
фраструктуре геопросторних по-
датака ка INSPIRE у Србији. 

Такође, објављен је и стручни 
рад у којем је приказан поступак 
аутоматског рачунања гравита-
ционог утицаја топографских маса 
у геофизичким истраживањима. 
Поред ових стручних радова обја-

вљена су и четири прегледна рада 
у којима су обрађене области које 
се односе на: управљање геопро-
сторним подацима на глобалном 
нивоу; приказ технологије преме-
ра коридора LIDAR технологијом; 
истраживање структуре дневних 
варијација геомагнетског поља и 
нове идеје за развој катастра - Ка-
тастар 2.0.

Геодетски стручњаци, који 
раде у РГЗ-у и другим образов-
ним, привредним, друштвеним и 
приватним организацијама, по-
себно они који раде на импле-
ментацији најновијих научних 
сазнања и технологија, позвани 
су да више сарађују са часописом 
Геодетска служба, како би заједно 
омогућили едукацију геодетских 
стручњака и допринели да часо-
пис буде садржајнији, квалитет-
нији и афирмативнији.

10.04.2012

Добровољно 
давање крви у 

РГЗ-у
Дана 10. априла 2012. године 
Републички геодетски завод 
је у сарадњи са Институтом за 
трансфузију крви Србије орга-
низовао акцију добровољног 
давања крви.

Републички геодетски за-
вод, традиционално, сваке го-
дине организује акцију добро-
вољног давања крви. Тако је и 
ове године у просторијама у 
седишту Републичког геодет-
ског завода у Београду орга-
низовано добровољно давање 
крви.

Овој акцији одазвало се 
око 200 запослених из свих 
унутрашњих јединица Репу-
бличког геодетског завода на 
територији Републике Србије, 
који су овим хуманим гестом 
дали свој допринос у обез-
беђивању здравствених уста-
нова неопходним резервама 
крви. 

Ово је најбољи пример 
одговорности и хуманости 
запослених, као и пример 
друштвено-одговорног по-
словања Републичког геодет-
ског завода.
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Основан КН за подручје општине 
Петровац

Републички геодетски завод–
Служба за катастар непокрет-
ности Петровац је у складу са 
Планом радова Републичког ге-
одетског завода, завршила по-
слове на оснивању катастра не-
покретности на целој територији 
општине Петровац.

Петровац је насеље на реци 
Млави у Браничевском округу, 
на 36. километру од Пожаревца 
ка Жагубици. Петровац је осно-
ван 1859. године по наређењу 
кнеза Милоша Обреновића и име 
је добио по крајинском војводи 
и државном саветнику Милути-
ну Петровићу Ери, млађем брату 
Хајдук-Вељка Петровића.

Први премер за територију 
политичке општине Петровац 
извршен је у периоду од 1931. до 
1940. године за размере 1:500 и 

1:2500. Реамбулација премера за 
град извршена је 1976. године, 
а комасација за осам села 1986. 
године.

Површина политичке општи-
не Петровац износи 65490 ha 
и има око 34500 становника. 
Општина обухвата 34 катас-
тарске општине са 226507 ка-
тастарских парцела. У поступку 
оснивања катастра непокретнос-
ти формирано је 52060 листова 
непокретности.

Даном оснивања катастра не-
покретности за подручје општи-
не Петровац престаје да важи 

катастар земљишта и интабула-
циона књига. 

Петровац је 
основан 1859. 

године 

Општина 
Петровац 

обухвата 34 
КО са 226507 
катастарских 

перцела

Оснивањем катастра не-
покретности, као јединствене 
евиденције о непокретностима 
и стварним правима на њима, 
окончан је дуготрајан и веома 
важан посао, како за Републич-
ки геодетски завод, тако и за 
грађане, институције и локалну 
заједницу у целини.

Служби за катастар непокрет-
ности Петровац предстоје важни 
послови: одржавање катастра не-
покретности и дигиталног катас-
тарског плана, израда дигитал-
ног катастарског плана за остале 
катастарске општине, израда ка-
тастра водова, одржавање Адрес-
ног регистра и др.
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Редовни састанак Француског 
конзорцијума и РГЗ-а у оквиру 

пројекта ИГИС
Делегација Републичког геодет-
ског завода је 17. и 18. априла 
2012. године одржала редован са-
станак у оквиру планираних ак-
тивности на пројекту ИГИС.

Реализација пројекта ИГИС 
разматрана је на редовном састан-
ку између француског конзор-
цијума и Републичког геодетског 
завода. Сагледане су досадашње 
активности, као и постигнути ре-
зултати. Закључено је да се актив-
ности одвијају у оквиру планира-
них рокова. Разматране су и неке 
нове идеје у оквиру пројекта ИГИС 
и предложене су смернице за њи-
хову реализацију.

Посета је искоришћена да се де-
легација Републичког геодетског 
завода упозна са новим планира-
ним пројектима, као и са могућно-

шћу учествовања РГЗ-а на њима. 
Господин Марк Тондрио, дирек-
тор сектора за ГИС из компаније 
Astrijum – EADS изложио је идеје 
са освртом на потребе прилагођа-
вања пројекта ИГИС истим.

Одржан је састанак са госпо-
дином Емануелом де Ларошеом 
из Агенције за аграрна плаћања 
(ASP - Agence de Services et de 
paiement) у оквиру француског 
Министраства пољопривреде. 
Презентован је пример успешне 
сарадње између Агенције и French 
National Institute of Geographic 
and Forest Information (IGN), са 
нагласком на коришћење потен-

цијала у оквиру ИГИС пројекта 
(LPIS и др).

Овом приликом делегација је 
посетила и Амбасаду Републике 
Србије у Француској, где је, у от-
вореном разговору са његовом ек-
селенцијом, господином Душаном 
Батаковићем, разменила инфор-
мације о тренутној имлемента-
цији пројекта. Још једном је њего-
ва екселенција пружила отворену 
подршку пројекту, који предста-
вља трансфер најмодерније техно-
логије у Републику Србију.

Сагледане су 
досадашње 

активности, као 
и постигнути 

резултати
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Обуке запослених у РГЗ-у
У тренинг центру у седишту РГЗ-
а и по службама за катастар не-
покретности у току су обуке за-
послених РГЗ-а.

Сектор за информатику и ко-
муникације, у оквиру обављања 
својих редовних активности, ин-
тензивно одржава обуке запосле-
них, како из седишта Завода, тако 
и из служби за катастар непокрет-
ности. Обуке се одржавају из сле-
дећих области:
•	ArcGIS desktop;

•	MapSoft 2000;
•	Адресни регистар;
•	Интранет.

У првом кварталу ове године, 
укупно су одржане 44 обуке, на 
41 локацији, где је обучено укуп-
но 389 запослених. Циљ обука је да 
полазнике упозна са:
•	ArcGIS desktop софтверским 

апликацијама и пружи темељ за 
успешно коришћење ArcEditor-
а, као и основним ГИС концеп-
тима и начинима за креирање, 
едитовање и рад са просторним 
подацима катастра непокрет-
ности и катастра водова;

•	MapSoft 2000 – софтверским ре-
шењем за израду и одржавање 
дигиталног катастарског плана;

•	Адресним регистром – апли-
кацијом за иницијални унос и 
одржавање алфа-нумеричких и 
графичких података (георефе-

ренцираних назива улица и кућ-
них бројева у оквиру постојећег 
шифарника просторних једини-
ца) и издавањем решења и уве-
рења о кућним бројевима;

•	Интранет сервисом који треба 
да обезбеди бољу информиса-
ност и комуникацију у оквиру 
Завода.
Сектор за информатику и кому-

никације ће наставити да одржа-
ва обуке и пружа стручну помоћ 
запосленима.

Делегација Предузећа „Кори-
дори Србије д.о.о.“ посетила је 
Републички геодетски завод 20. 
априла 2012. године.

Састанак је организован у 
циљу упознавања са услугама 
које пружа и подацима са који-
ма располаже Републички гео-
детски завод.

Представницима Предузећа 
„Коридори Србије д.о.о.“ пре-
зентован је геопортал www.
geosrbija.rs, као и апликација 
Републичког геодетског завода 
која омогућава приступ подаци-
ма катастра непокретности пу-
тем интернета.

Републички геодетски завод 
је спреман да пружи максимал-
ну подршку Предузећу „Кори-
дори Србије д.о.о.“ у циљу што 
ефикаснијег функционисања.

Сарадња ове две институције 
биће настављена и унапређена у 
наредном периоду.

20.04.2012.

Састанак РГЗ-а и Предузећа 
„Коридори Србије д.о.о.“
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23.04.2012.

Састанак учесника на изради 
EuroGeographics производа

EuroGeographics је организовао 
састанак произвођача подата-
ка 19. и 20. априла 2012. године у 
Бриселу.

Редован годишњи састанак 
представника европских катас-
тарских и картографских аген-
ција који активно учествују у 
креирању EuroGeographics про-
извода, одржан је у белгијском 
катастру у Бриселу. Састанку је 
присуствовало преко 40 стручња-
ка из земаља чланица који су ди-
ректно укључени у израду и 
одржавање EuroBoundaryMap 
(EBM), EuroGlobalMap (EGM) и 
EuroRegionalMap (ERM).

Основни циљ састанка је инфор- 
мисање о напретку у техничком 
развоју, процедурама генерализа-
ције, процени квалитета података, 
промене у моделу података, ниво 
напретка техничких радних гру-
па и план реализације производа 
у будућности.

Тим из EuroGeographics управе 
и регионални менаџери произво-
да су презентовали и дискутовали 
о следећим темама:
•	Национални планови произ-

водње и проширење са новим 
земљама учесницима;

•	Извештај о процени квалитета 
података за ERM;

•	Измене модела података за EBM 
у складу са INSPIRE специфика-

цијом података за администра-
тивне јединице;

•	ERM техничка спецификација, 
измене, правила за проверу 
квалитета података и техничка 
платформа за производњу;

•	Алати за припрему и обраду по-
датака за производе, генерали-
зација;

•	Дистрибуција производа и ли-
ценцни споразуми;

•	Планови за даљи развој и 
унапређење производа.
Поред тога, учесници скупа су 

дискутовали у оквиру појединач-
них сесија са регионалним ме-
наџерима пројеката о питањима 
имплементације техничких специ-
фикација производа, проблемима 
прибављања квалитетних података 
и атрибута од других националних 
институција, различитих пропи-

са и праксе између чланица, као и 
промоција производа на национал-
ном нивоу. Републички геодетски 
завод учестувује у регионалној гру-
пи произвођача заједно са Чешком 
Републиком, Великом Британијом, 
Пољском, Мађарском, Холандијом, 
Немачком и Аустријом.

Током састанка посебно је на-
глашен значај испуњења обавеза 
према уговору са Еуростатом за 
период 2011–2014. кроз испоруку 
EBM, EGM и ERM за потребе ге-
ографског информационог сис-
тема Европске комисије (GISCO). 
Такође, дискутовало се о повеза-
ности EuroGeographics референт-
них производа са INSPIRE развојем 
и усаглашавање продукционог пла-
на са европским оквиром за гео-
информације (European Location 
Framework – ELF).

Састанак учесника на реализа-
цији EBM, EGM и ERM произво-
да на техничком нивоу омогућио је 
учесницима да се упознају са ста-
тусом реализације и даљим пла-
новима унапређења производа. 
Учесници су међусобно разменили 
искуства у процесу производње ев-
ропских мапа и нагласили важност 
удруживања и заједничког насту-
пања на европском геоинформа-
ционом тржишту.
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РГЗ-у додељена Повеља 
Инжењерске академије Србије

Инжењерска академија Србије је 
20. априла 2012. године доделила 
Републичком геодетском заводу 
Повељу о избору за придруженог 
члана Инжењерске академије Ср-
бије због доприноса развоју науке, 
струке и напретка Србије.

На свечаној седници Већа ака-
демика Инжењерске академије 
Србије за придружене чланове 

Инжењерске академије Србије иза-
брани су и проф. др Иван Алексић 
и директор РГЗ-а Ненад Тесла.

Инжењерска академија Србије 
- ИАС основана је ради оствари-
вања циљева и задатака из технич-
ко-технолошких делатности, раз-
воја и унапређења инжењерске 
струке, примене савремених 
техничко-технолошких знања, 

унапређења стандарда и садржаја 
у науци, образовању, привреди, 
заштити животне средине и дру-
гим привредним сферама живо-
та и рада.

Додела ове Повеље представља 
још једно велико признање РГЗ-у 
у години коју је Влада Републике 
Србије прогласила годином гео-
детске делатности.
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Основан КН за подручје 
општине Стара Пазова

Републички геодетски завод–
Служба за катастар непокрет-
ности Стара Пазова, у складу са 
Планом радова Републичког ге-
одетског завода, успешно је за-
вршила послове на оснивању 
катастра непокретности за тери-
торију општину Стара Пазова, 
пријемом излагања за катастарс-
ку општину Белегиш, дана 26. ап-
рила 2012. године.

Стара Пазова је насеље град-
ског карактера, смештено у јуж-
ном делу Војводине и припада 
Сремском округу.

Први премер за територију 
политичке општине Стара Па-
зова извршен је око 1870. годи-
не за размеру 1:2 880. Комаса-
ција КО Нова Пазова извршена 
је 1988. године и то је једина ка-
тастарска општина која има нови 
премер.

Површина политичке општи-
не Стара Пазова износи 34951 ha 
и према подацима последњег по-
писа има око 68000 становника. 
Општина обухвата 9 катастар-
ских општина са 66109 катастар-
ских парцела. 

У поступку оснивања катастра 
непокретности формирано је 

28495 листова непокретности у 
које је уписано 35859 објеката и 
3672 посебна дела објекта.

Даном оснивања катастра не-
покретности за подручје општи-

не Стара Пазова престаје да важи 
катастар земљишта и земљишна 
књига. Оснивањем катастра не-
покретности, као јединствене 
евиденције о непокретностима и 
стварним правима на њима, окон-
чан је дуготрајан и веома важан 
посао, како за Републички геодет-
ски завод, тако и за грађане, ин-
ституције и локалну заједницу у 
целини.

Служби за катастар непокрет-
ности Стара Пазова предстоје ва-
жни послови: одржавање катастра 
непокретности и дигиталног ка-
тастарског плана, израда дигитал-
ног катастарског плана за остале 
катастарске општине, израда ка-
тастра водова, одржавање Адрес-
ног регистра и др.

КО Нова Пазова 
је једина 

катастарска 
општина која има 

нови премер

У поступку 
оснивања КН 
формирано је 
28495 листова 

непокретности
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Основан КН за подручје општине Инђија
Републички геодетски завод–
Служба за катастар непокрет-
ности Инђија, у складу са Планом 
радова Републичког геодетског 
завода, успешно је завршила 
послове на оснивању катастра 
непокретности за територију 
општине Инђија, пријемом из-
лагања за катастарску општину 
Бешка, дана 26.04.2012. године.

Општина Инђија припада 
Сремском округу, налази се на се-
верозападу Србије у централном 
делу Срема у подножју Фруш-
ке горе и већим делом излази на 
обалу Дунава. 

У саставу општине Инђија је 
11 насељених места. На подручју 
општине Инђија налази се бањ-
ско лечилиште Стари Сланка-
мен и многобројна излетничка 
места од Чортановаца, Крчеди-
на, Старог и Новог Сланкамена 
до Марадика.

Површина политичке општине 
Инђија износи 38458 ha 53 a 85 м² 
и обухвата 9 катастарских општи-
на са 80777 парцела. У поступку 
оснивања катастра непокретнос-
ти формирано је 34435 листова 

непокретности и уписано је 28082 
објекта, 2961 посебан део, 18463 
хипотеке, 9554 забележбе плодо-
уживања и 28017 других терета и 
забележби. У поступку оснивања 
катастра непокретности урађен је 
и дигитални катастарски план за 
КО Инђија.

Даном оснивања катастра не-
покретности за подручје општине 

Инђија престаје да важи катастар 
земљишта и земљишна књига. 
Оснивањем катастра непокрет-
ности, као јединствене евиден-
ције о непокретностима и ствар-
ним правима на њима, окончан 
је дуготрајан и веома важан по-
сао, како за Републички геодет-
ски завод, тако и за грађане, ин-
ституције и локалну заједницу у 
целини.

У наредном периоду Служ-
би за катастар непокретности 
Инђија предстоје важни послови: 
одржавање катастра непокрет-
ности и дигиталног катастарског 
плана, израда дигиталног катас-
тарског плана за остале катас-
тарске општине, као и сви посло-
ви предвиђени Законом.

У поступку 
оснивања КН 
формирано је 
34435 листова 

непокретности
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26.04.2012.

Састанак чланова Eurogeographics-a  
у Амстердаму

Републички геодетски завод 
је добио понуду да буде дома- 
ћин Генера лне ск упштине 
Eurogeographics-a 2016. године.

У оквиру Геопросторног свет-
ског форума у Амстердаму, дана 
26. априла 2012. године одр-
жан је састанак представни-
ка земаља чланица асоцијације 
Eurogeographics.

Генерални секретар и изврш-
ни директор Eurogeographicsa, 
господин Dave Lovell презенто-
вао је присутнима нову страте-
гију Eurogeographics-a.

Републички геодетски завод 
представља Србију у овој асо-
цијацији од октобра 2004. го-
дине. Кроз успешно учешће у 
реализацији Eurogeographics 
пројеката, Републички геодет-
ски завод показује да је рав-
ноправан партнер са осталим 
чланицама у обезбеђивању ква-
литетних и ажурних геоин-

формација, дајући национални 
допринос успостављању европ-
ске инфраструктуре геопростор-
них података.

Као доказ досадашњег ква-
литетног рада, уследила је и по-
нуда Републичком геодетском 

заводу да организује Генерал-
ну скупштине Eurogeographicsa 
2016. године.

О в е  г од и н е  Ге н е р а л н а 
скупштине Eurogeographics-a 
одржаће се од 3. до 5. септембра 
у Хелсинкију.

РГЗ добио понуду 
да буде домаћин 

Генералне 
скупштине 

Eurogeographics-a 
2016. године
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Припремни састанак радних група 
НИГП-а

Председници и заменици радних 
група НИГП-а одржали су саста-
нак 27.04.2012. године.

У циљу планирања даљих ак-
тивности Радне групе за сарадњу, 
Радне групе за правни оквир и 
Радне групе за технички оквир 
и припреме наредног састанка, у 
просторијама Републичког гео-
детског завода организован је са-
станак председника и заменика 
председника радних група.

У оквиру редовних активнос-
ти на норвешком донаторском 
пројекту „Географске информа-
ције за развој и ЕУ интеграције“, 
господин Оскар Хенриксен је 
присуствовао састанку и инфор-

мисао о актуелним активности-
ма које се одвијају према плану 
пројекта. Посебно су наглашене 
активности за чију реализацију 

је неопходна сарадња са Саветом 
НИГП-а и радним групама.

Током састанка разматрана 
су питања припреме следећег са-
станка радних група ради дефи-
нисања предложених докумената 
који се односе на преглед стања 
правне регулативе у области ге-
оподатака и политике размене ге-
оподатака. Постигнут је договор 
око начина израде анализе стања 
у геосектору кроз израду упит-
ника. Такође, сагледан је начин 
доприноса чланова радних група 
при изради документа о технич-
ком оквиру НИГП-а.

Поред тога, прису тни су 
упознати са основним информа-
ција о регионалном INSPIRATION 
пројекту и улози радних група и 
других субјеката НИГП-а у реали-
зацији пројекта.

Постигнут је 
договор око 

начина израде 
анализе стања у 
геосектору кроз 

израду упитника
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27.04.2012.

Светски геопросторни форум 2012
У периоду од 23.04. до 27.04.2012. 
године у Амстердаму је одр-
жан Светски геопросторни фо-
рум 2012 са темом „Геопросторна 
Индустрија&Светска економија“. 
Догађај је одржан у изложбеном 
и конгресном центру Amsterdam 
RAI (Amsterdam RAI Exhibition and 
Convention Centre).

Светски геопросторни форум, 
као главни догађај глобалне гео-
просторне индустрије, организо-
ван је за све учеснике глобалне гео- 
просторне заједнице, креаторе по-
литике и крајње кориснике геоп-
росторних информација. Форум је 
обухватио пленарне панеле, симпо-
зијуме, семинаре, радионице и па-
нел дискусије на велики број тема 
из области енергетике, рударства, 
нафтне индустрије, телекомуника-
ција, инфраструктуре, транспорта, 
вода, пољопривреде, картографије, 
просторног планирања, даљинске 
детекције, заштите животне сре-
дине, WEB&GIS, интелектуалне 
својине, регулативе о простору и 
GNSS.

Форум је паралелно угостио и 
велики број додатних догађаја као 
што су: састанци управних одбо-
ра, извршни скупови, састанци ко-
рисника, партнера, продаваца и др.

На Форуму је учествовало око 
2500 делегата са свих континената. 

Запажено учешће имали су пред-
ставници националних катастар-
ских и картографских институција 
из Европе.

Републички геодетски завод 
узео је учешће на Светском гео-
просторном форуму од 24.04. до 
26.04.2012. године. Посебно ин-
тересантне презентације биле 
су на тему: 3D Modeling&Web 
GIS, 5D Modeling, Картографија, 
Фотограметрија&Обрада снима-
ка, Премер&Картирање, Мобил-
но картирање (Mobile Mapping) и 
Open source.

У изложбеном делу Форума 
своја достигнућа приказали су 
сви највећи светски провајдери 
софтвера, геопросторних подата-

ка, опреме за навигацију, даљинску 
детекцију и мобилну картографију.

Следећи форум биће одржан 
2013. године, такође у Амстердаму.
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Основан КН за подручје Града Ваљева
Служба за катастар непокретнос-
ти Ваљево, у складу са Планом 
радова Републичког геодетског 
завода, успешно је завршила по-
слове на оснивању катастра не-
покретности за територију Гра-
да Ваљева, пријемом излагања за 
последњи део градске катастарс-
ке општине Ваљево, дана 29. ап-
рила 2012. године.

Ваљево се налази на непу-
них 100 km југозападно од Бео-
града. Градско језгро смештено 
је у котлини кроз коју протиче 
река Колубара. Претежни део 
општине Ваљево припада брд-
ско-планинском подручју, окру-
жен венцем ваљевских плани-
на Медведником, Јаблаником, 
Повленом и Маљеном. Највиша 
тачка на територији општине је 
Мали Повлен (1347 m надморс-
ке висине), који је највиши врх у 
Западној Србији. 

Према подацима пописа ста-
новништва из 2012. године, Ваље-
во има 90301 становника. Налази 
се на просечној надморској ви-
сини од 185 m. Први пут се по-
миње 1393. године, у документу 
сачуваном у Дубровачком исто-
ријском архиву.

Територију општине Ваље-
во чине 74 катастарске општине 
и то 73 сеоског и једна градског 
типа, укупне површине 9051 ha 
са 194409 парцеле. 

У поступку оснивања катастра 
непокретности формирано је 
54059 листова непокретности са 
уписаних 44867 објеката и 11954 
посебних делова објеката.

Дигитални катастарски план 
израђен је за катастарске општи-
не Ваљево, Дивчибаре, Рађево 
Село и Богатић 

У наредном периоду Служба 
за катастар непокретности Ваље-
во ангажоваће се на пословима 
израде дигиталног катастарског 

плана, одржавања катастра не-
покретности, оснивања катастра 

водова, као и на свим другим по-
словима предвиђеним Законом.

Служба за катастар непокрет-
ности Суботица, у складу са 
Планом радова Републичког 
геодетског завода, успешно 
је завршила послове на осни-
вању катастра непокретнос-
ти за територију Града Субо-
тице, пријемом излагања за 
градску катастарску општи-
ну Доњи Град, дана 29. априла 
2012. године.

Суботица ја најсевернији 
град у Републици Србији, дру-
ги по броју становника у Ауто-
номној Покрајини Војводине. 
Налази се на 10 km од грани-
це Србије са Мађарском. Град 
је смештен у Панонској низији 
и има дугу традицију и бога-
то културно наслеђе. Суботица 
је захваљујући свом географ-
ском положају, током време-
на постала најзначајнији ад-
министративно-управни, 
индустријски, трговачки, са-

обраћајни и културни центар 
у северној Бачкој, а оближње 
Палићко језеро је чини и ту-
ристичко-рекреативним цен-
тром ширег подручја.

Територију града Суботице 
чине подручја 11 катастарских 
општина: Ђурђин, Биково, Ба-
чки Виногради, Бајмок, Чанта-
вир, Жедник, Таванкут, Палић, 
Нови Град, Стари Град и Доњи 
Град.

29.04.2012.

Основан КН за подручје 
Града Суботице
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30.04.2012.

Основан КН за подручје градске 
општине Чукарица

Служба за катастар непокрет-
ности Београд 2 успешно је за-
вршила послове на оснивању 
катастра непокретности за све 
катастарске општине са под-
ручја градске општине Чукари-
ца, пријемом излагања за по-
следњи део катастарске општине 
Железник дана 30. априла 2012. 
године.

Градска општина Чукарица, 
једна је од 17 београдских општи-
на и простире се на површини од 
15728 ha.

Граничи се са општинама: Ра-
ковица, Вождовац, Барајево, Об-
реновац и Сурчин. Узводно од 
ушћа Саве у Дунав, граничи се са 
општинама Савски венац и Нови 
Београд.

Градска насеља у саставу 
општине Чукарица су: Баново 
брдо, Чукаричка падина, Голф, 
Филмски град, Кошутњак, Сун-
чана падина, Јулино брдо, Церак, 
Церак-Виногради, Беле воде, Ма-
киш, Жарково и Железник.

Ванградска насеља у саста-
ву општине Чукарица су: Вели-
ка Моштаница, Остружница, Ру-
шањ, Сремчица, Умка, Пећани и 
Руцка.

Градска општина Чукарица је 
зелена оаза Града Београда и има 
највећи потенцијал за спорт и 
рекреацију у природи, на копну 
и води.

Територију општине Чукари-
ца чине подручја 8 катастарских 
општина: Чукарица, Чукари-
ца-Жарково, Рушањ, Сремчица, 

Умка, Остружница, Велика Mо-
штаница и Железник.

За подручје градске општине 
Чукарица у службеној употреби 
су подаци дигиталног катастар-
ског плана. У поступку оснивања 
катастра непокретности форми-
ран је 25351 лист непокретнос-
ти, а у базу података катастра 
непокретности уписано је укуп-
но: 68356 катастарских парцела, 
30086 објеката, 11047 хипотека, 
41779 терета, 26486 посебних де-
лова станова, локала и гаража.

Град Суботица се простире на 
површини од 100738 ha. У пос-
тупку оснивања катастра не-
покретности формирано је 66754 
листова непокретности, а у базу 
података катастра непокретности 
уписано је укупно: 163995 катас-

тарских парцела, 96530 објеката, 
20079 посебних делова објеката, 
32068 хипотеке и 61465 других 
врста терета.

У наредном периоду Служ-
би за катастар непокретнос-
ти Суботица предстоје важни 

послови: одржавање катастра 
непокретности и дигиталног 
катастарског плана, израда ди-
гиталног катастарског плана за 
остале катастарске општине, 
као и сви послови предвиђени 
Законом.
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Jubilej175 година геодетске делатности у Србији 1837– 2012
У склопу обележавања Јубилеја, Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски за-
вод организују од 29. до 31. маја 2012. године на Тари међународни научно-стручни скуп: 

Летња школа урбанизма
Теме су:
•	 Нови инструменти планирања простора у тржишним условима;
•	 Процена вредности непокретности. 

Скуп се организује у сарадњи са Министарством финансија-Пореска управа и GIZ-ом.

30.04.2012.

Оснивање катастра непокретности на 
територији Републике Србије

Републички геодетски завод је 
реализовао радове на оснивању 
катастра непокретности за под-
ручје Града Београда и подручја 
21 града, и то: Сомбор, Крагује-
вац, Крушевац, Јагодина, Ча-
чак, Лозница, Нови Сад, Краље-
во, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, 
Ужице, Шабац, Зрењанин, Пан-
чево, Сремска Митровица, Бор, 
Врање, Зајечар, Суботица и 
Ваљево.

Радови на оснивању катастра 
непокретности су у завршној 
фази за поједине катастарске 
општине на подручју Града Смеде-
рева, Града Пожаревца и општи-
на: Велика Плана, Жабари, Смеде-
ревска Паланка, Голубац и Мало 
Црниће (део комасација). Завр-
шетком ових радова оснивање 
катастра непокретности биће 
комплетно. 

Значајно је истаћи да су посло-
ви оснивања катастра непокрет-
ности успешно реализовани зах-
ваљујући залагању државних 
службеника и додатно ангажо-
ваног стручног кадра геодетске и 
правне струке, чиме је Република 
Србија, по први пут у својој исто-
рији, добила јединствену евиден-
цију о непокретностима и ствар-
ним правима на њима.

ДО 30.04.2012.


