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РГЗ ИНФО
Правилник 
о геодетско-

катастарском 
информационом 

систему
На основу члана 181. тач. 11) 
Закона о државном премеру и 
катастру („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 18/10), дирек-
тор Републичког геодетског 
завода донео је Правилник о 
геодетско-катастарском ин-
формационом систему, који 
је објављен у „Службеном 
гласнику РС“, број 124/12, од 
29. децембра 2012. године. 
Правилник ступа на снагу 08. 
јануара 2013. године.

Овим правилником про-
писује се садржај, формирање 
и одржавање геодетско-ка-
тастарског информационог 
система.

18. 01. 2013.

Обука за обраду података 
прикупљених LiDAR системом 

у оквиру ИГИС пројекта
У оквиру имплементације про-
јекта „Успостављање националне 
инфраструктуре геопросторних 
података и Центра за даљинску 
детекцију Републике Србије - за-
сновано на систему ИГИС“, а на-
кон успешно извршених радова 
на прикупљању података приме-
ном LiDAR технологије за потре-
бе израде високопрецизног ди-
гиталног модела терена плавног 
подручја реке Тисе, од 14. до 18. 
јануара 2013. године одржан је 
други део обуке за обраду пода-
така добијених LiDAR системом. 
Обуку је одржао Aymeric Godet, 
стручњак у области процесирања 
LiDAR података из француског 
Националног географског инсти-
тута (IGN). Поред запослених из 
Републичког геодетског завода, 
обуци су присуствовали и пред-
ставници Министарства одбра-
не Републике Србије, као и пред-
ставници Конзорцијума који ће 
заједно са колегама из РГЗ-а ра-
дити на изради ДМТ-а. Обука је 

имала за циљ детаљно упозна-
вање запослених са могућности-
ма софтвера TerraSolid, као и де-
финисање процеса рада и метода 
за потребе класификације и об-
раде податакa у циљу испуња-
вања специфичних захтева при 
изради високопрецизне висин-
ске представе. 

Параметри геореференци-
рања високопрецизног ДМТ-а за 
плавно подручје реке Тисе повр-
шине 1870 km2, биће  дефинисани 
параметрима просторног рефе-
рентног система Републике Ср-
бије, а висине ће се изражавати 
у односу на званични квазигео-
ид Републике Србије као верти-
калну референтну површ.

Високопрецизни ДМТ плав-
ног подручја реке Тисе примарно 
ће се користити за дефинисање 
зона угрожености од поплава и 
планирање активности на пољу 
заштите угрожених зона од стра-
не надлежних институција на др-
жавном и локалном нивоу.

Учесници обукеРезултат класификације података  
прикупљених LiDAR технологијом
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25. 01. 2013.

Делегација Агенције за катастар 
непокретности Републике Македоније 

посетила РГЗ

Делегација Агенције за катастар  
непокретности (Агенције за ка-
тастар на недвижности) из Репу-
блике Македоније посетила је Ре-
публички геодетски завод 24. и 
25. јануара 2013. године.

Осмочлану делегацију у 
дводневној посети РГЗ-у предво-
дио је Славче Трпески, директор 
Агенције за катастар непокрет-
ности Републике Македоније.

Зоран Крејовић, директор Ре-
публичког геодетског завода по-

желео је добродошлицу колега-
ма из Македоније и нагласио да 
је размена искустава веома значај-
на за обе институције.

У оквиру посете размењена су 
искуства из следећих области:
•	Нови координатни систем 

(ETRS 89);

Оба директора 
изразила наду у 

још бољу сарадњу у 
будућности
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•	Национална инфраструктура 
геопросторних података;

•	Катастар водова;
•	Масовна процена вредности 

непокретности;
•	Дигитални архив;
•	Дигитални катастарски плано-

ви.
Током дводневних састанака 

препознато је више области где је 
могућа сарадња две институције 
при чему су оба директора изра-
зила наду у још бољу сарадњу у 
будућности.

У  о к в и р у  р е г и о н а л н о г 
INSPIRATION пројекта покрену-
та је активност под називом „Над-
метање идеја” (Ideas competition).

Пројекат INSPIRATION (Ин-
фраструктура просторних по-
датака на западном Балкану) 
покренуо је надметање идеја по-
зивом за доставу апликација за-
снованих на коришћењу прос-
торних података и web сервиса.

Циљ иницијативе је по-
дизање свести и промоција 

могућности примене ин-
фраструктуре просторних по-
датака кроз активно укључи-
вање шире заједнице и грађана 
земаља учесница у Пројек-
ту. Апликације треба да попу-
не празнину између сервиса 
које пружају јавне институ-
ције с једне стране, те ствар-
них потреба и интереса грађа-
на и друштва с друге стране. 
Спровођење идеје обезбедиће 
INSPIRATION пројекат.

Грађани Републике Србије и 
других држава из региона идеју 
за апликацију могу достави-
ти пројектном тиму на адресу: 
ideas-competition@inspiration-
westernbalkans.eu. Рок за доставу 
идеја је 18. фебруар 2013. године.

Више о начину достављања 
идеја, примерима mash-up апли-
кација за просторне податке, на-
градама и осталим детаљима 
можете пронаћи у позиву за над-
метање идеја.

30. 01. 2013.

Надметање идеја у оквиру 
INSPIRATION пројекта

Обука систем администрато-
ра из Сектора за информатику 
и комуникације за рад у опера-
тивном систему Linux-CentOS - 
Ниво 1 у оквиру ИГИС пројекта 
одржана је од 21. до 25. јануара 
2013. године.
Обука је организована од стране 
AN EADS Company ASTRIUM у 
сарадњи са институтом Sogeti 
и представља други део обуке 

Linux-CentOS - Ниво 1 која је 
одржана у Француској августа 
2012. године. 
Реализована је још једна ва-
жна активност планирана у ок-
виру ИГИС пројект са циљем 
да се обезбеди што квалитет-
нија ИТ подршка будућим ко-
рисницима ИГИС система за 
приступ производима преко 
wеб портала.

25. 01. 2013.

Обука за систем администраторе 
у оквиру ИГИС пројекта
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Наука и образовање сајт www.iths.
edu.rs, у категорији ИТ сајт www.
informacija.rs, у категорији Поро-
дица и здравље сајт www.dr-ristic.
com, у категорији Спорт и (аван)
туризам сајт www.tob.rs, у кате-
горији Забава и lifestyle сајт www.
dominomagazin.rs, а у категорији 
Блог сајт www.mooshema.com.

Новитет ове године била је спе-
цијална Награда публике додеље-
на сајту www.wannabemagazine.
com, који је добио највише гласо-
ва посетилаца сајта www.pcpress.
rs. Поред ове награде, специјално 
признање додељено је и РНИДС-у 
за Програм подршке пројектима 
популаризације Интернета.

Комплетна листа 50 најбољих 
сајтова може се видети на сајту 
www.pcpress.rs/webtop50-2012, а 
номиновани сајтови у категорији 
Друштво са описима на: http://
pcpress.rs/webtop50-2012/?Odelja
k=3&formSubmit=Izaberite+stranu. 

30. 01. 2013.

Сајт РГЗ-а проглашен за  
победника избора WEB TOP 50

У организацији PC PRESS-a у свечаној сали Скупштине града Београда додеље-
на су признања најбољим српским сајтовима у 2012. години.

Редакција часописа PC Press 
објавила је резултате свог тради-
ционалног годишњег избора педе-
сет најбољих српских сајтова. Из-
бор најбољих сајтова организован 
је по 16. пут, а сајтови су подеље-
ни у десет категорија.

У категорији Друштво победио 
је сајт Републичког геодетског за-
вода www.rgz.gov.rs. Наглашено је 
да је објављивањем сервиса KnWeb 
РГЗ дао велики допринос не само 
друштву уопште, већ и развоју 
електронских сервиса у државној 
управи. Такође, поменуто је да је 
овај сервис значајан не само за оне 
који продају и купују некретнине, 
већ и за све оне који желе да граде 
и инвестирају у Србији. 

Награду је предао Дејан Рис-
тановић, главни и одговорни 
уредник часописа PC PRESS, а 
у име РГЗ-а награду је примио 
Саша Ђуровић, помоћник ди-
ректора Сектор за информати-
ку и комуникације. Он се захва-

лио на овој престижној награди 
и истакао да ће РГЗ наставити да 
унапређује квалитет података и 
сервиса.

Сајт је победио у конкурен-
цији сајтова: www.apr.gov.rs, www.
beograd.rs, www.upravusi.rs и www.
vrnjackabanja.co.rs.

У категорији Сервиси победио 
је сајт www.planplus.rs, у катего-
рији Е-маркет сајт www.limundo.
rs, у категорији Вести и информа-
ције сајт www.rts.rs, у категорији 

Помоћник директора Саша Ђуровић


