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Почетак теренских радова на  
државнoj граници са Републиком Бугарском

Мешовита комисија за обнављање, обележавање и одржавање граничне линије 
и граничних ознака на државној граници између Републике Србије и Републике 
Бугарске одржала је своје заседање од 5. до 8. фебруара 2013. године у Београду 

Мешовита комисија за обнављање, 
обележавање и одржавање грани-
чне линије и граничних ознака на 
државној граници између Репу-
блике Србије и Републике Бугар-
ске, формирана je на основу чла-
на 10. Конвенције између Савета 
министара Србије и Црне Горе и 
Владе Републике Бугарске о обна-
вљању обележавању и одржавању 
граничне линије и граничних оз-
нака на заједничкој државној гра-
ници, потписане у Београду 12. 
новембра 2003. године.

На овом заседању, у складу са 
одредбама Конвенције, усвојен је 
Пословник о раду и Упутство за 
рад мешовитих радних група. Ме-
шовита комисија је одлучила да се 
теренски радови на редовној кон-
троли и обнављању граничне ли-

није и граничних ознака започну 
у 2013. години. Српски део мешо-
вите радне групе из РГЗ-а запо-
чеће радове 19. марта 2013. године 

на другом граничном одсеку, од 
граничне пирамиде 258 (Сребр-
на глава-општина Пирот) до тро-
међе са Македонијом. Договорено 
је да се у току ове обнове на свим 
граничним ознакама изврше GPS 
мерења користећи мрежу перма-
нентних станица АГРОС.

Српска страна је покренула пи-
тање решавања протезања држав-
не границе на реци Тимок, јер је 
оно отворено још од 1997. године 
када је започела израда нове гра-
ничне документације. Обе стра-
не су се сложиле да ово важно пи-
тање треба решити у што краћем 
року.

Заседање Мешовите комисије 
протекло је у духу узајамног раз-
умевања и сарадње.
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Сарадња РГЗ-а и француског конзорцијума у 
области коришћења LiDAR технологије

У оквиру имплементације проје-
кта „Успостављање националне 
инфраструктуре геопросторних 
података и Центра за даљинску 
детекцију Републике Србије - за-
сновано на систему ИГИС“ чла-
нови пројектног тима за обраду 
LiDAR података одржали су 7. и  
8. фебруара 2013. године састан-
ке са експертом француског кон-
зорцијума у циљу евалуације ак-
тивности реализованих у оквиру 
LiDAR радионице.

Након успешно извршених ра-
дова на прикупљању података 
применом LiDAR технологије за 
потребе израде високопрецизног 
дигиталног модела терена плавног 
подручја реке Тисе површине 1870 
km2 и успешно реализованог дру-
гог дела обуке за обраду података 
добијених LiDAR системом, члано-
ви пројектног тима LiDAR радио-
нице започели су са реализацијом 
активности на дефинисању проце-
са рада, метода класификације по-
датака и обради податакa у циљу 
израде високопрецизног ДМТ-а.

Експерт у области процеси-
рања LiDAR података, господин 
Sebastien Saur (IGN-FI) извршио 
је детаљну анализу реализованих 

активности у оквиру LiDAR ради-
онице и закључио:
•	да су коришћени параметри 

алгоритама и интерактивне 
функције TerraSolid софтвера 
у процесу обраде LiDAR по-
датака одговарајући, чиме је 
омогућена квалитетна класи-
фикација података обзиром на 
спецификације финалног про-
извода;

•	да су чланови пројектног тима 
одлично дефинисали процес 
рада, организацију података 

као и метод прелиминарне и 
финалне контроле класифи-
ковних података.
Такође, у сарадњи са експертом 

француског конзорцијума извр-
шена је и детаљна анализа специ-
фичних случајева у процесу об-
раде LiDAR података (изграђени 
подземни и надземни објекти, ту-
нели, канали, водене површине и 
др.) и дефинисан је начин њихове 
обраде у складу са захтевима из-
раде високопрецизног дигиталног 
модела терена грида 1m.

Пројектни тим РГЗ-а са француским експертом

Резултат класификације података прикупљених LiDAR технологијом
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РГЗ и Агенција за привредне регистре 
потписали Споразум о сарадњи

Дана 18. фебруара 2013. године 
Звонко Обрадовић, директор 
Агенције за привредне регис-

тре и Зоран Крејовић, дирек-
тор Републичког геодетског за-
вода потписали су Споразум о 

сарадњи, којим ће значајно бити 
унапређена сарадња ове две 
институције.

АПР И РГЗ ће размењива-
ти податке коришћењем web 
сервиса.

На овај начин РГЗ-у ће бити 
доступни регистар привредних 
субјеката, регистар удружења, ре-
гистар представништава страних 
удружења и регистар задужбина 
и фондација.

АПР-у ће бити доступни по-
даци из регистра просторних је-
диница и адресног регистра.

Потписници овог споразума 
изразили су велико задовољство 
што ће међусобна сарадња 
допринети бољем, квалитет-
нијем и бржем решавању пред-
мета у обе институције, а што је 
и основни циљ овог споразума.

На позив Удружења банака Ср-
бије и Одбора за правна питања 
представници Републичког гео-
детског завода презентовали су 
резултате пројекта „Израда ка-
тастра непокретности и упис 
права у Србији“ у сарадњи са 
Светском банком и развој web 
апликације за претраживање по-
датака катастра непокретности 

- KnWeb. Присутне је поздра-
вио господин Предраг Ћатић, 
председник Одбора за правна 
питања.

Презентацији су присуство-
вали представници банака у Ср-
бији, руководиоци правних по-
слова и запослени који се баве 
питањима уписа хипотека, као 
и представници Светске банке.

По завршетку презентације, 
на питања везана за упис хипо-
тека и статус података катастра 
непокретности, одговарали су 
Саша Ђуровић, помоћник ди-
ректора и Предраг Живић из 
Сектора за информатику и ко-
муникације и Драгана Цветко-
вић, дипл. правник из Сектора за 
стручни и управни надзор.

20. 02. 2013.

Презентација у Удружењу банака

Драгана Цветковић, Саша Ђуровић, Предраг Живић Господин Предраг Ћатић
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Радионица посвећена новом 
Закону о јавним набавкама

Радионица посвећена новом За-
кону о јавним набавкама, који је 
донет 29. дeцeмбрa 2012. гoдинe 
и чија примена почиње од 1. ап-
рила 2013. године, одржана је 
27. фебруара 2013. године у ор-
ганизацији Сектора за правне 
послове. 

Начелник одељења за јавне 
набавке Сектора за правне по-
слове Александар Лутовац, дипл. 
правник презентовао је присут-
нима новине у Закону о јавним 
набавкама, и то: усклађеност са 
директивама Европске уније; јас-

није одређену дефиницију на-
ручиоца; механизме претходне 
контроле код преговарачког пос-
тупка; уређење нових поступака 
јавне набавке (оквирни спора-
зум, конкурентски дијалог); де-

лимичну централизацију јавних 
набавки (Управа за заједничке 
послове републичких органа је 
тело надлежно за централизова-
не јавне набавке); новине у пос-
тупку јавне набавке мале вред-
ности и др.

Посебан акценат је дат изради 
Плана набавки који наручиоци 
морају да сачине најкасније до 
31. јануара текуће године и исти 
доставе Управи за јавне набавке 
и Државној ревизорској инсти-
туцији (ДРИ). Наручилац у Пла-
ну набавке мора навести разлоге 
и оправданост сваке појединачне 

набавке, начин на који је утвр-
дио процењену вредност, као 
и приложити спецификацију 
предмета набавки. 

Помоћник директора Секто-
ра за правне послове Миљана 
Кузмановић Костић, дипл. пра-
вник нагласила је неопходност 
благовременог и тачног плани-
рања сваке појединачне набав-
ке у циљу спровођења одред-
би новог Закона и констатовала 
да је први корак ка томе управо 
одржана радионица на којој су 
учествовали представници свих 
сектора РГЗ-а.

Неопходно је 
благовремено и 

тачно планирање 
сваке појединачне 

набавке


