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Обука о Open Foris платформама за 
праћење промена на земљишту на 
основу сателитских снимака 
Од 3. до 7. јула 2017. у просторијама Републичког геодетског завода 
одржанa је обука о могућностима коришћења Оpen Foris апликација 
у сарадњи са UN FAO (Организација Уједињених нација за храну и 
пољопривреду).

Састанак Регионалне 
радне групе 
на тему „Род и 
власничка права на 
непокретности“

Oсобe са 
инвалидитетом лакше 
до уписа у катастар

Унапређење АГРОС мреже
Кроз пројекат са Светском банком РГЗ је набавио 20 савремених 
пријемника за пријем сателитских сигнала за унапређење рада 
перманентних станица АГРОС мреже. Страна 3.

Open Foris је скуп бесплатних софтверских платформи развијених од стра-
не Одељење за шумарство FAO-а за потребе праћења промена на земљишту 
помоћу визуелне интерпретације доступних сателитских снимака. Компонен-
те Open Foris-а су: Collect, Collect Mobile, Collect Earth, Calc и Geospatial Toolkit.

 Страна 4. 

У периоду од 27.06. до 29.06.2017. 
године одржана је конференција у Ко-
лашину, у Црној Гори, коју је органи-
заовао GIZ, ангажован од стране Са-
везног министарства за економску 
сарадњу и развој, а у оквиру пројекта 
Отворени регионални фонд за југоис-
точну Европу – Правна реформа (ORF 
LR) на тему Оснаживање жена кроз 
остваривање права на земљишту.
 Страна 3.

Републички геодетски завод и На-
ционална организација особа са ин-
валидитетом Србије потписивањем 
Протокола о сарадњи обавезали су 
се да заједнички развијају и спроводе 
активности које ће особама са инва-
лидитетом обезбедити лакше оства-
ривање власничких права на не-
покретности. Протоколом се утиче 
на смањење процента сиромашних 
у овој популацији, а у складу са Раз-
војном агендом Уједињених нација о 
Циљевима одрживог развоја за пери-
од 2015-2030. године.

 Страна 5.
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РГЗИНФО
Обуке за регистраторе стамбених 
заједница
У периоду од 17. маја до 05. јуна одржане су регионалне презента-
ције Закона о становању и одржавању зграда и обуке за регистра-
торе стамбених заједница у Крагујевцу, Новом Саду, Нишу, Ужицу и 
Београду.

Представници Републичког 
геодетског завода су на ре-
гионалним презентацијама 

присутнима представили Адресни 
регистар, званични регистар адре-
са на територији Републике Србије 
и значај адресе за стамбену заједни-
цу. Такође, задатак представника Ре-
публичког геодетског завода био је и 
упознавање присутних са поступком 
регистрације стамбених заједница и 
обучавање за рад у апликацији Реги-
стар стамбених заједница која је за 
ове потребе развијена у Републич-
ком геодетском заводу.

Регионалним презентацијама 
присуствовало је око 350 запослених 
из 135 локалних самоуправа. Прису-
тни су били у прилици да се упознају 

са системом за регистрацију стамбе-
них заједница, размене досадашња 
искуства, дају предлоге и сугестије 
са циљем унапређења функцио-
налности система и самог процеса 
регистрације.

Регистрација стамбених заједни-
ца почела је 12. јуна 2017. годи-
не. Поред веб апликације намење-
не регистраторима, Републички 
геодетски завод у процесу регис-
трације стамбених заједница заду-
жен је и за јединствену, централну, 
јавну, електронску базу података у 
којој су обједињени подаци о стам-
беним заједницама из свих региста-
ра на територији Републике Србије 
– Јединствену евиденцију стамбених 
заједница. 

Унапређење 
АГРОС мреже

Кроз пројекат са Светском бан-
ком РГЗ је набавио 20 савреме-
них пријемника за пријем сате-

литских сигнала за унапређење рада 
перманентних станица АГРОС мреже. 
Нови пријемници ће по први пут у Ср-
бији обезбедити пријем сателитског 
сигнала са европског навигационог 
система Galileo, руског GLONASS-a и ки-
неског BeiDo-a, поред и до сада доступ-
ног америчког GPS-a. Ова унапређења 
омогућиће да инструменти за мерење, 
ровери, имају пријем и у густо изграђе-
ним деловима градова са високим 
зградама, на местима урасле вегета-
ције и ретких шума. 

Са 1. стране
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РГЗИНФО
Састанак Регионалне радне групе на тему „Род и 
власничка права на непокретности“
У периоду од 27.06. до 
29.06.2017. године одржана је 
конференција у Колашину, у Цр-
ној Гори, коју је организаовао GIZ, 
ангажован од стране Савезног 
министарства за економску са-
радњу и развој, а у оквиру проје-
кта Отворени регионални фонд 
за југоисточну Европу – Правна 
реформа (ORF LR) на тему Осна-
живање жена кроз остваривање 
права на земљишту.

GIZ координира активности 
на подручју Западног Балка-
на ради промоције напретка 

циља 5а под називом Родна једнакост, 
у оквиру Циљева одрживог развоја 
(SDG), за период 2015-2030. Главни 
циљ пројекта је унапређење регио-
налне размене која се тиче родно осе-
тљиве примене имовинских права у 
југоисточној Европи, са фокусом на 
представнике правне струке, нотаре 
и институције задужене за упис пра-
ва на земљишту.

Делегације из региона (Албаније, 
Босне и Херцеговине, Републике Српс-
ке, Црне Горе и Македоније) биле су 
састављене од представника ми-
нистарства правде, катастарских ин-
ституција и нотарске коморе. Предста-
вница Републичког геодетског завода 
из Сектора за правне послове, Васи-
лија Живановић, одржала је презен-
тацију о процедури уписа у катастар 
непокретности, изадавању података 
о непокретностима и историјату про-
мена, као и јавној својини и приме-
ни стандардизованих образаца у пос-
тупку уписа.

Чланови Регионалне радне групе 
постигли су договор о развоју регио-
налних смерница за катастарске ин-
ституције и нотарске коморе које би 
осигурале бољу родну равноправ-
ност приликом уписа власништва на 
земљишту, а које би требале да буду 
израђене до краја 2017. године и као 
такве обавезујуће у пракси рада катас-
тарских службеника и нотара.

Успешност рада служби за катастар
Јун 2017. 

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења 
решавања предмета у службама за катастар непокретности 
извршио анализу података за јун 2017. године. Анализирани подаци 

се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, 
лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за јун 2017. године са-
чињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обра-
ду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, 
лист непокретности), водови, масовна процена, вануправни предмети и 
број запослених у служби. Извршена је анализа базе података са посеб-
ним освртом на сложеност поступка у решавању предмета класификацио-
них ознака 952-02-4, 952-02-9 и 952-02-11 у односу на преостале управне 
предмете одржавања катастра непокретности. На основу приказаних ре-
зултата служби и броја решених предмета наведених класификација извр-
шено је ново рангирање и формирање листе успешности.

РАНГ лиСтА

СлУжБЕ: ОдСЕЦи: ГРУПЕ:

СубОтИца ВладИчИН ХаН бела ПалаНка

бачка ПалаНка кНИћ НОВИ кНежеВац

СОмбОр арИље рекОВац

СремСка мИтрОВИца ада ћИчеВац

бОр ВарВарИН НОВИ бечеј

крушеВац СурчИН бОјНИк

краљеВО трСтеНИк бач

ПрИјеПОље ИНђИја малИ ЗВОрНИк

НОВИ беОГрад ВрбаС ГОлубац

ужИце ПрИбОј рача

Са 1. стране
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РГЗИНФО
Обука о Open Foris платформама за праћење промена 
на земљишту на основу сателитских снимака 
Од 3. до 7. јула 2017. у просторијама Републичког геодетског завода одржанa је обука о могућнос-
тима коришћења Оpen Foris апликација у сарадњи са UN FAO (Организација Уједињених нација за 
храну и пољопривреду).

Open Foris је скуп бесплатних софтверских платфор-
ми развијених од стране Одељење за шумарство 
FAO-а за потребе праћења промена на земљишту 

помоћу визуелне интерпретације доступних сателитских 
снимака. Компоненте Open Foris-а су: Collect, Collect Mobile, 
Collect Earth, Calc и Geospatial Toolkit.

Током радионице акценат је био на презентацији рада 
са расположивим алатима и практичној примени Google 
технологије за управљање подацима на примерима за те-
риторију Републике Србије. Обуку је одржао представник 
UN FAO из Одељења за Шумарство, господин Giulio Marchi.

Учесници обуке су упознати са радом и могућностима 
коришћења алата Collect Earth софтверске платформе. Сис-
тем се заснива на Google решењима за приступ геопрос-
торним подацима као што су Google Earth и Earth Engine. Уз 
велики број архивских сателитских снимака веома високе 
резолуције, доступни су и ажурни снимци Sentinel 2, Landsat 

и других сателитских платформи. Прикупљање подата се 
врши по принципу „увећане стварности“ коришћењем свих 
расположивих података и визуелне интерпретације опера-
тера на основу које се могу креирати статистички трендо-
ви на великим површинама у зависности од броја узорака. 
Током обуке прикупљенo је 600 узорака са информација-
ма о земљишту на територији Републике Србије на осно-
ву расположивих историјских снимака. Резултати анализе 
прикупљених узорака упоређени су са подацима Карте ос-
новног земљишног покривача за епоху 2011, при чему су 
добијене врло блиске вредности.

У оквиру Open Foris Collect-а приказан је поступак кре-
ирања форме за прикупљање података у оквиру Collect 
Earth-а. Такође, презентована је SAIKU апликација за анали-
зу и презентацију прикупљених података. Поред тога, учес-
ници радионице су се упознали и са радом Collect Mobile 
система за телефоне на андроид платформи и могућности-
ма прикупљања података у реалном времену на терену по 
унапред задатим параметрима.

Поред запослених из Републичког геодетског завода, 
обуци су присуствовали и запослени из других институција: 
Управа за аграрна плаћања, Управа за пољопривредно 
земљиште и Агенција за заштиту животне средине. Кратка 
презентација је одржана и руководству Републичког геодет-
ског завода где су представљене компоненте Collect Earth 
система за прикупљање и анализу геопросторних података.

Републички геодетски завод ће на основу презентова-
ног садржаја размотрити могућност примене Open Foris 
система и развој апликација неопходних за обављање ак-
тивности у својој надлежности али и за унапређење рада 
других државних институција којима су просторне инфор-
мације од значаја.

Са 1. стране
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РГЗИНФО
Oсобe са инвалидитетом лакше до уписа у катастар

Републички геодетски завод и На-
ционална организација особа са 
инвалидитетом Србије потписи-

вањем Протокола о сарадњи обаве-
зали су се да заједнички развијају и 
спроводе активности које ће особа-
ма са инвалидитетом обезбедити лак-
ше остваривање власничких права на 
непокретности. Протоколом се утиче 
на смањење процента сиромашних 
у овој популацији, а у складу са Раз-
војном агендом Уједињених нација о 
Циљевима одрживог развоја за пери-
од 2015-2030. године.

Деловање у овој области подр-
жава и Светска банка кроз пројекат 
„Унапређење земљишне администра-
ције у Србији“. 

Потписивањем протокола импле-
ментиран је и један од стратешких 
циљева РГЗ-а утврђен у Стратегији раз-
воја за период од 2016. до 2020. године. 
Тај циљ се односи на унапређење дос-
тупности услуга РГЗ-а припадницима 
друштвено осетљивих група. Намера 
је да се обезбеди равноправни и лакши 
приступ свим сервисима РГЗ-а, а сва-
како најважније је остваривање права 
на власништво над непокретностима. 

У просторијама Националне орга-
низације особа са инвалидитетом Ср-
бије Протокол о сарадњи потписали 
су директор Републичког геодетско 

завода Борко Драшковић и извршна 
директорка Националне организације 
особа са инвалидитетом Србије Иван-
ка Јовановић у присуству потпредсед-
ника НООИС-а Михајла Пајевића и чла-
нова радне групе РГЗ-а за унапређење 
квалитета пружених улуга осетљивим 
групама коју чине Василија Живано-
вић, дипл. правник, Милица Чолако-
вић, дипл. геод. инж. и Срђан Дабић, 
дипл. геод. инж.

Протокол о пословно техничкој са-
радњи регулише међусобну сарадњу 
РГЗ-а као државне институције и НО-
ОИС-а, као представника невладиног 
сектора, који представља „кровну“ ор-

ганизацију републичких удружења осо-
ба са инвалидитетом и усредсређен је 
за заједничке акције, иницијативе и пи-
тања од општег интереса.

Циљ Протокола је да доприносе 
ефикаснијем спровођењу активности 
које се односе на услуге РГЗ за особе 
са инвалидитетом, побољшању доступ-
ности услуга РГЗ-а, а пре свега уписа у 
катастар који осигурава право на влас-
ништво. Такође, фокус је и на инклузији 
и обезбеђивању приступа особама са 
инвалидитетом зградама служби за ка-
тастар непокретности и организовању 
мобилних сервиса који услуге катастра 
могу пружити на кућној адреси.

Са 1. стране
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РГЗИНФО

РГЗ у медијима

Datum: 19.07.2017
Medij: Srpska ekonomija

Rubrika: Bez naslova
Autori: Piše: Ljiljana Staletović
Teme: Katastar, Borko Drašković, Republički geodetski zavod/RGZ/Geozavod
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интервју објављен у часопису „Српска економија”
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РГЗИНФО

РГЗ у медијима
За емисије „Добро јутро Србијо“ на ТВ Happy, „Београде 

добар дан“ на ТВ Студио Б, „Србија Оn-line“ ТВ Копер-
никус и „Свитање“ ТВ Пинк говорила је Маја Радовић 

из Републичког геодетског завода и представила одржа-
не обуке „Вештине комуникације“ које су организоване за 
запослене у службама за катастар. Она је такође најавила 
скоро усвајање два закона који се односе на рад РГЗ-а, је-
дан који се односи на Националну инфраструктуру геоп-
росторних података и други који се тиче поступања пред 
катастром. Најављен је и почетак рада новог документ ме-
наџмент система у септембру, али и представњене услуге 
које су управо покренуте као што су еШалтер и Јавни ре-
гистар стамбених заједница. Радовићева је такође навела 
које предноси доноси нова Уредба о адресном регистру.

Упис у катастар непокретности, нови закон о поступању 
пред катастром и услуге особама са инвалидитетом биле су 
теме о којима се говорило у јутарњем Дневнику и Дневни-
ку у 19.30 на РТС-у у четвртак, 13. јула 2017. и Другом Днев-
нику, 30. Јула 2017.

Василија Живановић, дипл. правник РГЗ-а, говорила је 
на ТВ Happy, ТВ Студио Б, ТВ Коперникус и ТВ Пинк о пот-
писивању Протокола сa Националном организацијом осо-
ба са инвалидитетом Србије. Том приликом она је навела 
као новину у раду могућност да корисници поднесу захтев 
и својеручни потпис замене факсимилом.

Славиша Томовић, помоћник директора из сектора за 
стручни и инспекцијски надзор, говорио је на ТВ Прва о зна-
чају комасације. Томовић је навео да је РГЗ у складу са за-
конском регулативом преузео улогу надзора над радовима 

који се тичу агротехничких, односно геотехничких посту-
пака у самој комасацији. Такође, истакао је да је сарадња 
између РГЗ-а, геодетских организација и инвеститора по-
требно да буде што успешнија како би бенефити за локал-
не заједнице били већи.

Владан Николић из Сектора за геодетске радове госто-
вао је на ТВ Коперникус, ТВ Студио Б, ТВ Пинк и ТВ Хепи. Ни-
колић је говорио о унапређењу АГРОС мреже кроз набавку 
савремених пријемника за пријем сателитских сигнала за 
унапређење рада перманентних станица, а која је спрове-
дена преко пројекта Светске банке.

Јелена Николић из Сектора за топографију и картогра-
фију била је гост ТВ Студио Б, ТВ Коперникус и ТВ Пинк и 
представила је дигитални ортофото и дигитални модел те-
рена. Она је објаснила шта је дигитални ортофото, у чему се 
састоји његова примена и које су његове предности.


