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Унапређење услуга РГЗ-а припадницима 
угрожених група
Састанци на тему унапређења 
услуга и формирања мобилних 
сервиса РГЗ-а су одржани са 
представницима Министарства 
за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања – Група за 
унапређење заштите особа са 
инвалидитетом, Националне ор-
ганизације особа са инвалиди-
тетом Србије, Тима за социјално 
укључивање и смањење сиро-
маштва СИПРУ и Повереника за 
равноправност.

Циљ састанака је био да се 
међуинституционалном са-
радњом размене искуства и 
омогући пружање услуга РГЗ-а 
особама са инвалидитетом и 
предупреде препреке током 
имплементације планираних ак-
тивности. Састанак је отворио 
директор Републичког геодет-
ског завода Борко Драшковић 
који је истакао значај иниција-
тиве и пружио подршку модер-
низацији катастарских услуга за 
припаднике угрожених група, а 
такође је нагласио и важност са-
радње са релевантним инсти-
туцијама. Присутни на састанку 
упознати су са активностима у 
вези са успостављањем мобил-
них сервиса, адаптацијом прос-
торија Служби за катастар не-
покретности у смислу изградње 
приступних рампи за потре-
бе корисника инвалидских ко-
лица, изградњом јавне свес-
ти код припадника угрожених 
група о важности власништва 
на непокретностима као и са 
изградњом капацитета запосле-

них како би овладали језиком и 
манирима који не дискримини-
шу. Представници институција 
подржали су предложене ак-
тивности и изнели низ значај-
них сугестија које ће допринети 
бољем квалитету доступности 
услуга Републичког геодетског 
завода припадницима угроже-
них група, понудили подршку 
при организовању неопходних 
обука и изразили жељу за ак-
тивним учешћем и праћењем 
реализације активности.
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Discovery Day 2016: Инфраструктура 
геопросторних података као подршка 
добром управљању земљиштем

Oрганизација за храну и 
пољоприведу Уједињених на-
ција (FAO), Заједнички истра-
живачки центар Европске ко-
мисије и Економска комисија 
Уједињених нација за Европу 
организовали су 28.новембра 
2016. у Риму догађај под нази-
вом „Discovery Day 2016“ са те-
мом „Инфраструктура геопро-
сторних података као подршка 
добром управљању земљиш-
тем“. Циљ догађаја „Discovery 
Day 2016“ је подизање свес-
ти о доступним технологијама, 
подацима и сервисима за под-
рушку имплементацији глобал-
не Агенде.

Свет се данас суочава са ве-
ликим бројем комплексним 
изазовима, међу којима су кли-
матске промене; убрзана урба-
низација; све већа потражња за 
природним ресурсима; пораст 
прехрамбене, водопривред-
не и енергетске несигурно-
сти; учесталост природних не-
погода и решавање насилних 
сукоба. Велики број миграна-
та је дошао преко Медитерана 

у Европу у 2015. и 2016. годи-
ни, стварајући поделу у Европ-
ској унији у вези са начином 
насељавања ових људи. Так-
ва питања прерастају у поли-
тички, економски и социјални 
проблем.

Крајем 2015. године, 193 
држава чланица Уједиљених 
нација је на УН Самиту одр-
живог развоја у Њујорку ус-
војило документ под нази-
вом Трансформација нашег 
света, Агенда за одрживи раз-
вој до 2030. (17 циљева одр-
живог развоја и 169 области 
деловања). Активности веза-
не за климатске промене су од 
суштинског значаја за испуња-
вање развојних циљева. На са-
миту у Паризу прошле године, 
196 држава је усвојило нови 
споразум о климатским про-
менама. Праћење напретка у 
имплементацији циљева на 
локалном, националном, ре-
гионалном и глобалном нивоу 
ће постати обавезно за све др-
жаве чланице УН.

Оптимално коришћење рас-
положивих података и техно-
лошких решења је кључно за 
успех. Шта је то што можемо 

обезбедити са повећањем дос-
тупности и квалитета сателит-
ских снимака и широком упо-
требом мобилне технологије? 
И зашто је употреба стандарда 
постаје важна? Open Data конц-
епт, управљање великом коли-
чином података, crowdsourcing 
(екстерно обезбеђење подата-
ка) и прекогранична размена 
података постали су кључни 
за опстанак. Интегрисање ге-
опросторних података добије-
них осматрањем Земље и ста-
тистичких података је кључ за 
утврђивање напретка у пости-
зању циљева одрживог развоја 
и умањење ефеката климатских 
промена.

Побољшано управљање 
земљиштем је од суштинског 
значаја за постизање циљева 
Глобалне агенде. Од суштин-
ског је значаја за безбедност 
хране, искорењивање сиро-
маштва и доприноси успоста-
вљању одговорног улагања и 
еколошке одрживости. Овакав 
приступ постаје све значајнији 
у ери масовне миграције, кли-
матских промена, природних 
катастрофа и све већег броја 
оружаних сукоба.

пише: Румјана Тончовска, 
Виши саветник за земљиш-
ну администрацију – ИТ
UN FAO
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FAO је позвао Делегацију Ре-
публичког геодетског завода, 
коју су чинили високи предста-
вници: генерални директор, 
господин Борко Драшковић, 
помоћник директора Сектора 
за топографију и картографију, 
госпођа Јелена Матић Варени-
ца и шеф Одсека за Национал-
ну инфраструктуру геопростор-
них података, господин Дарко 
Вучетић, да подели своја иску-
ства и будуће планове у приме-
ни геопросторних података и 
сервиса. Прва сесија под нази-
вом „Потребе и могућности“ је 
била посвећена искуству Репу-
бличког геодетског завода, ње-
говим плановима за будућност 
и могућностима за сарадњу 
са различитим партнерима. 
Овој сесији су присуствовали 
представници Oрганизације 
за храну и пољоприведу УН и 
Економске комисије УН за Ев-
ропу, Заједничког истраживач-
ког центра Европске комисије, 
Норвешке картографске инсти-
туције, Catapult центра за при-
мену сателитске технологије Ве-
лике Британије, GMV компаније 
из Шпаније која се бави приме-
ном даљинске детекције као 
и америчке компаније Digital 
Globe која је светски лидер у 
обезбеђењу података сателит-
ских система.

Учесници су упознати са ак-
тивностима Републичког ге-

одтеског завода у вези са им-
плементацијом Националне 
инфрструктуре геопросторних 
података и његовим искуством 
у пружању подршке другим ин-
ституцијама ради оптималног 
коришћења доступних подата-
ка и сервиса, радом на развоју 
капацитетак као и на успоста-
вљању регионалног Центра 
изврсности за управљање ге-
опросторним информацијама. 
Цеентар изврсности би пружио 
одличне могућнoсти за при-

купљање и дељење најбољих 
пракси, рад на иновативним 
решењима, а државној управи, 
општинама, приватном секто-
ру, академским круговима и 
грађанима би омогућио да до-
носе одлуке засноване на ин-
формацијама, кад год и где год 
је то потребно. Сви представни-
ци су пренели своја искуства и 
исказали спремност да подрже 
планове Завода да оснује Цен-
тар изврсности.

На главној сесији догађаја 
презентовани су резултати 
практичне примене савреме-
них технолошких решења у уп-
рављању земљиштем у Источ-
ној Европи и Централној Азији; 
Успостављање инфраструктуре 
геопросторних података у Ев-
ропској унији; Инфраструктур-
на геопросторних података на 
Арктику (сарадња између на-
ционалних картографских аген-
ција Канаде, Финске, Исланда, 
Норвешке, Русије, Шведске, 
САД и Данскe); добра праксе 
из Велике Британије у окви-
ру подршке владиним инсти-
туцијама у коришћењу рас-
положивих геопросторних 
апликација; искуства компаније 
DigitalGlobe у искоришћавању 
велике количине података (Big 
Data) у циљу адекватног упра-
вљања и Google просторни ала-
ти за управљање земљиштем.

Више од 170 учесника је при-
суствовало главној сесији. 150 
људи са пет континената су пра-
тили видео пренос путем инте-
нета: 91 из европе, 35 из Амери-
ке, 12 из Азије, 8 из Африке и 1 
из Океаније.

Снимку главне сесије се 
може приступити путем линка.

Тим ФАО-а остаје посвећен 
наставку пружања подршке 
напорима Завода, а договоре-
ни су и конкретни кораци на 
обезбеђивању преноса знања, 
раду на заједничким иноватив-
ним идејама и дељењу искуста-
ва и најбољих пракси.
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Eкспeртскo учeшћe нa кoнфeрeнциjи 
„Maсoвнa рeгистрaциja и мaсoвнa прoцeнa“
Рeпублички гeoдeтски зaвoд je узeo учeшћe нa мeђунaрoднoj кoнфeрeнциjи 
„Maсoвнa рeгистрaциja и мaсoвнa прoцeнa“ кoja je oдржaнa у Mинску, 
Бeлoрусиja у пeриoду 8-9. дeцeмбрa 2016. гoдинe.
Oд 8-9. дeцeмбрa 2016. гoдинe 
у Mинску, Бeлoрусиja je oдр-
жaнa мeђунaрoднa кoнфeрeн-
циja „Maсoвнa рeгистрaциja и 
мaсoвнa прoцeнa“ кoja je oку-
пилa oкo 60 учeсникa, oд чeгa 
16 eкспeрaтa у oблaсти мaсoв-
нe прoцeнe из 9 зeмaљa. Зeмљe 
чиjи су eкспeрти узeли учeшћe 
у кoнфeрeнциjи су: Швeдскa, 
Дaнскa, Слoвeниja, Слoвaчкa, 
Србиja, Литвaниja, Лeтoниja, 
Moлдaвиja и Бeлoрусиja кao 
зeмљa дoмaћин кoнфeрeн-
циje. Oсим тoгa кoнфeрeнциjи 
су присуствoвaли и прeдстaв-
ници Свeтскe бaнкe и Швeдскe 
мeђунaрoднe oргaнизaциje зa 
рaзвojну сaрaдњу (Sida).

Циљ кoнфeрeнциje je биo 
дa сe прeдстaвe рeзултaти 
спрoвeдeнoг пилoт прojeк-
тa имплeмeнтaциje мaсoв-
нe прoцeнe зa oпoрeзивaњe 
нeпoкрeтнoсти. Oсим тoгa, 
мeђунaрoдни eкспeрти су 
присуствoвaли кoнфeрeн-
циjи дa би oцeнили успeш-
нoст прojeктa и дaли смeрни-
цe зa имплeмeнтaциjу у пунoм 
oбиму и дaљи рaзвoj. Eкспeр-

ти су били пoдeљeни у чeти-
ри тeмaтскe рaднe групe: при-
купљaњe пoдaтaкa, мaсoвнa 
прoцeнa, пoрeзи и oпoрeзи-
вaњe, и жaлбe. Eкспeрт из Рe-
публичкoг гeoдeтскoг зaвoдa 
je учeствoвao у тeмaтскoj гру-
пи зa мaсoвну прoцeну.

Пилoт прojeкaт je тeри-
тoриjaлнo oбухвaтиo jeдну aд-
министрaтивну jeдиницу Mин-

скa и грaд Кoбрин, дoк je прeмa 
oбухвaту нeпoкрeтнoсти oбух-
вaтиo 7 кaтeгoриja нeпoкрeт-
нoсти кoje пoдлeжу oпoрeзи-
вaњу. У двoгoдишњeм прojeкту 
je учeствoвaлo 100 зaпoслeних 
у рaзличитим институциjaмa 
oд Mинистaрствa финaнсиja, 
Mинистaрствa aрхитeктурe и 
грaђeвинaрствa, Mинистaрствa 
eкoнoмиje, прeкo Држaвнe кo-
мисиje зa имoвину, Нaциoнaл-
нe кaтaстaрскe aгeнциje, Инсти-
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тутa зa рeгиoнaлнo и урбaнo 
плaнирaњe и Нeвлaдинe oргa-
низaциje „Рeфoрмa зeмљишнe 
aдминистрaциje“, дo Oпштин-
ских упрaвa.

Прeдстaвници рaзличи-
тих институциja кoje учeствуjу 
у aдминистрaциjи нeпoкрeт-
нoсти су сaрaдњoм и зajeд-
ничким рaдoм успeли дa 
извeду прojeкaт кojим су oргa-
низoвaли прикупљaњe пoтрeб-
них пoдaтaкa, рaзвoj мoдeлa зa 
мaсoвну прoцeну и прoцeњи-
вaњe рeгистрoвaних нeпoкрeт-
нoсти. Пoстojeћи систeм зa 
oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти 
нe oбухвaтa свe нeпoкрeт-
нoсти и нeмa вeзу сa тржиш-
ним врeднoстимa. Збoг тoгa 
нe oбeзбeђуje jeднaк трeтмaн 
грaђaнa нити фeр дистрибуциjу 
пoрeских oбaвeзa.

Прojeкaт „Maсoвнa рe -
гистрaциje и мaсoвнa прoцeнa“ 
je имao вишeструкe рeзултaтe:
•	 Aжурирaни с у пoдaци 

кaтaстрa нeпoкрeтнoсти у 
пилoт oблaстимa;

•	 Прикупљeни су дoдaтни 
пoдaци пoтрeбни зa прoцe-
ну;

•	 Имплeмeнтирaн je упитник 
зa стрaнe кoje учeствуjу у 
прoмeту;

•	 Oдрeђeнe су врeднoсти свих 
рeгистрoвaних нeпoкрeт-
нoсти;

•	 Спрoвeдeнa je упoрeд-
нa aнaлизa пoстojeћих 
п o р e с к и х  o с н o в и ц a  и 
кaтaстaрских врeднoсти из 
мaсoвнe прoцeнe;

•	 Нaпрaвљeн je стрaтeш-
ки плaн имплeмeнтaциje у 
пунoм oбиму.
Нeкe oд oснoвних пoрукa 

oвe мeђунaрoднe кoнфeрeн-
циje су:
1. Maсoвнa прoцeнa je jeдaн 

oд крajњих и eлeктoрн-
ских кoрисникa пoдaтaкa 
кaтaстрa и других пoдaтaкa 
o нeпoкрeтнoстимa („e-nd 
user“);

2. Tрaнспaрeнтнoст пoдaтaкa 
сa тржиштa нeпoкрeт-
н o с т и  и  п o д a т a к a  o 
прoцeњeним врeднoсти-
мa уз трaнспaрeнтнoст 
пoступaкa je oснoвни ус-
лoв зa спрoвoђeњe мaсoвнe 
прoцeнe;

3. Ширoкa институциoнaлнa 
сaрaдњa oбeзбeђуje и ин-
ституциoнaлнo и jaвнo прих-
вaтaњe унaпрeђeњa.
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Нова web апликација за 
трансформацију координата - ГРИДЕР

На сајту РГЗ-а постављена је нова web 
апликација за трансформацију координа-
та ГРиДеР, која обједињује постојеће апли-
кације за трансформацију  кОНВеРТ   и   
пН-НВТ2.

Нова web апликација о мо гућава:
•	 трансформацију просторних координата из 

система ETRF2000 у положајне координате 
Гаус Кригеровог (ГК) система и обратно;

•	 трансформацију елипсоидних висина (датум 
ETRF2000) у систем нормалних висина (да-
тум НВТ2) на основу квазигеоидног модела 
SQM2011;

•	 трансформацију висина из система прецизног 
нивелмана (датум ТРСТ) у систем НВТ2 (датум 
ФР-НВТ2) и обратно.
Апликација ГРиДеР се налази на интернет ад-

реси: grider.rgz.gov.rs
Приступ web апликацији ГРиДеР имају само 

регистровани корисници. Корисници регистро-
вани на апликацији кОНВеРТ, за приступ апли-
кацији ГРиДеР, користе исто корисничко име 
и лозинку.

Извештаји о трансформацији, добијени по-
моћу апликације ГРиДеР, представљају званич-
ну форму за предају података Републичком гео-
детском заводу.

На основу података из евиденције решених 
предмета евидентираних у писарници у току 
новембра 2016. године, сачињена је листа 
служби по успешности у решавању предме-
та. Критеријуми за статистичку обраду подата-
ка су број решених предмета и број запосле-
них у служби.

Службе за катастар непокретности Врачар, 
Стари град, Сопот и Младеновац нису ранги-
ране за новембар 2016. године, јер се у тим 
службама спроводи пилот пројекат аплика-
ције eTerraSoft -писарница.

Преглед служби по успешности 
решавања предмета - новембар
Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења 
решавања управних предмета у службама за катастар непокретности 
извршио анализу података решених предмета у новембру 2016. године.

Службе: Одсеци: Групе:

1. Пријепоље
2. Суботица
3. Бачка Паланка
4. Кикинда
5. Рума
6. Крагујевац
7. Нови Београд
8. Крушевац
9. Нови Сад 3
10. Нови Пазар

1. Чока
2. Ариље
3. Прибој
4. Бачка Топола
5. Кањижа
6. Ада
7. Жабаљ
8. Љубовија
9. Сента
10. Трстеник

1. Нови Бечеј
2. Мали Иђош
3. Гаџин Хан
4. Бач
5. Мајданпек
6. Бабушница
7. Бела Паланка
8. Нови Кнежевац
9. Пландиште
10. Мало Црниће
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Медији о Републичком геодетском заводу

курир Вечерње новости

Вечерње новости курир

Вечерње новости Блиц
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заводу за допринос у акцијама 
добровољног давања крви
На свечаности у Скупштини Града Београда, коју је организовао институт за 
трансфузију крви Србије, директор Републичког геодетског завода Борко 
Драшковић, у име свих запослених, примио је плакету за најуспешнију 
средину у категорији компанија/институција/савеза/удружења.

Републички геодетски завод у 
2016. години организовао је, 
у сарадњи са Институтом за 
трансфузију крви Србије, две 
акције добровољног давања 
крви, у мају и октобру, током 
којих је прикупљено 257 једи-
ница крви.

Показујући друштвену од-
говорност, запослени РГЗ-а 
се традиционално, у великом 
броју одазивају на позив да 
дају свој допринос у обезбеђи-
вању здравствених установа 
неопходним резервама крви. 
Овакав хумани гест помаже у 
спашавању многих живота.

У акцији добровољног да-
вања крви, ове године учество-
вали су запослени из седишта 
РГЗ-а, Центра за катастар не-
покретности Београд и из свих 
служби за катастар непокрет-
ности у оквиру тог центра.

Циљ Републичког геодетског 
завода за 2017. годину, у доме-
ну сарадње са Институтом за 
трансфузију крви Србије, биће 
да мотивише још већи број за-
послених за учешће у акцијама 
добровољног давања крви.


