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Представници Гвајане у студијској посети 
Републичком геодсетком заводу
Комесара и директора Комесаријата за земљиште и јав-
ни премер Гвајане Тревора Лоулина Бена и осам службе-
ника Комесаријата, примио је директор Републичког гео-
детског завода мр Борко Драшковић са својим тимом чије 
је главно поље деловања Национална инфраструктура ге-
опросторних података. 

Уз директора, главни домаћин високе делегације Гваја-
не из Јужне Америке, која је дошла у студијску посету Ре-
публичком геодетском заводу, био је Дарко Вучетић, одго-
воран за развој националног геопортала www.geosrbija.rs.

Представници Комесаријата у оквиру свог студијског 
путовања по Европи, са циљем да се упознају са приме-
рима добре праксе пре Србије посетили су Велику Бри-
танију и Холандију, а након посете РГЗ-у састали су се са 
представнице Организације за храну и пољопривреду 

(FAO) у Риму. Експерт Светске банке и FAO Румијана Тон-
чевска пружила је подршку представницима Гвајане када 
су исказали жељу да посете Србију и упознају се са резул-
татима рада Републичког геодетског завода.

Комесар Тревор Бен исказао је заинтересованост за 
могућу сарадњу када је на годишњој конференцији Свет-
ске банке у Вашингтону чуо излагање представника РГЗ-
а на том скупу, Дарка Вучетића. Тада је успостављен први 
контакт између ове две институције, а комуникациј је 
настављена у наредних годину дана. Први радни састанци 
одржани су 8. и 9. јула 2019. године током студијске по-
сете Србији, а представници обе институције су исказали 
жељу и за наставком сарадње.

Посебно интересовање за искуство РГЗ-а односи се на 
прмену сервиса еУправе и нових технологија, обезбеђи-
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вањем података из сфере тржишта непокретности, проце-
не вредности непокретности и геопросторних података 
ради бржег и лакшег доношења одлука на свим стратеш-
ким нивоима.

Теме које су се обрађивале на округлом столу су сер-
виси паметне е-управе интегрисани са сервисима и плат-
формом која обухвата: ИКТ инфраструктуру, геопростор-
не информације, дељење података, подршку за грађанске 
иницијативе. На састанку је наглашено да просторне ин-
формације које су обједињене у заједничкој инфраструк-
тури, обезбеђују мноштво могућности за унапређење јав-
них сервиса, доприносе бољем планирању и доношењу 
одлука и смањењу трошкова не дозвољавајући дупли-
рање и несагласност података.

Указано је да је за развој инфраструктуре у електрон-
ској управи кључна мера успостављање основних регис-
тара у електронском облику и њихово унапређење, како 
би се обезбедило успостављање, односно унапређивање 
других изведених регистара и евиденција и успоставио 
систем и протоколи приступа подацима свим органима 
који имају основ да их прикупљају и користе у вршењу 
јавних овлашћења. 

Презентоване су следеће теме:
•	 Закон и организација „Националне инфраструктуре ге-

опросторних података“;
•	 Информациони систем везан за катастар непокретости;
•	 Организација и функционисање „Центра за управљање 

геопросторним подацима“;
•	 Геопортал „Геосрбија“ и иновативне апликације;
•	 Адресни регистар;
•	 Е-шалтер;
•	 Регистар цена непокретности.

Учесници су се информисали о начину рада РГЗ-а, како 
су успостављени системи, главни циљеви, највећа постиг-
нућа, али и о препрекама које се успешно превазилазе у 
раду.

Чланови тима Комесара и директора Тревора Лоуела 
Бена који су учествовали у студијској посети Републичком 
геодетском заводу били су и  руководилац Сектора за гео-
просторне информације и мапирање земљишта мр Насим 
Насир (Mr. Naseem Nasir), руководилац Сектора за инфор-
мационе системе Дејвид Кол (David Cole),  руководилац 
Секретаријата Комесеријата за земљиште и јавни премер 
Гвајане Дарвин Хемфри (Durwin Humphrey), виши саветник 
за земљишну администрацију Линден Греј (Linden Gray), 
шеф Правног одељења Тифани Кастело (Tiffanny Castello), 
службеник у Одељењу за обуку људских ресурса Мелани 
Томас (Melanie Thomas), виши саветник за развој инфор-
мационог система Тавендра Ојха (Tavendra Ojha) и служ-
беник за међународну сарадњу при Министарству финан-
сија Гвајане Ладеса Грант (Ladeca Grant).

Директор Комесаријата за земљиште и јавни премер 
Гвајане Тревор Лоулин Бен и менаџер Секретаријата ко-
месаријата Дарвин Хемфри, били су гости емисије „Јутро 
са Сањом“, и говорили су о студијској посети делегације 
Републике Гвајане Републичком геодетском заводу. 
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Делегација Комесаријата за земљиште и јавни 
премер из Гвајане у обиласку Београда
Гости Републичког геодетског завода из Гвајане изразили 
су жељу да боље упознају престоницу Србије. У првој пре-
зентацији током своје студијске посете истакли су везу из-
међу наше две земље и навели да је припадност покрету 
несврстаних једна од додирних тачака у историјском раз-
воју наших земаља. 

Првог дана посете, у понедељак 8. јула, представнике 
Кооперативне Републике Гвајане у разгледање Београда 
повела је Маја Радовић, саветник за односе са јавношћу. 
Том приликом колеге из Гвајане обишле су здање Старог 
и Новог двора, односно данашње зграде у којима се нала-
зе канцеларија председника Републике и Скупштина Града 
Београда. Такође, том приликом они су се упознали са де-
лом нашег нобеловца Иве Андрића и посетили његов спо-
меник у близини стана у коме је живео.

Потом су обишли Трг Николе Пашића и зграду Народне 
скупштине Републике Србије.

Након кратке паузе коју су направили у најстаријој град-
ској посластичарници, где су се упознали са кулинарском 
традицијом наше земље, обишли су здање цркве Светог 
Марка. У наставку шетње дуж Булевара Краља Александра 
упознали су се са Универзитетским комплексом, Правним 
факултетом, Универзитетском библиотеком која је изграђе-
на под покровитељством чувеног америчког индустијалца 
Карнегија, који је свој добротворни траг оставио и у Гваја-
ни. Посетили су и зграду Електротехничког, Грађевинског, 
Геодетског и Архитектонског факлултата. 

Са великим задовољством сликали су се крај скулпту-
ре нашег чувеног научника Николе Тесле.

На крају обиласка Београда током првог дана посетили 
су Храм Светог Саве на Врачару и обишли крипту која је на 
њих оставила посебан утисак.

Другог радног дана боравка у Београду, руководиоци 
Комесаријата за земљиште и јавни премер били су гости 
ТВ Студио Б.

Републички геодетски завод посебно жели да се захва-
ли директорки Студиа Б Ивани Вучићевић и менаџменту те 
ТВ куће што су омогућили да наши гости имају приступ чу-
веном видиковцу Београђанке са кога се пружа импреси-
ван поглед на наш главни град.
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Након завршеног радног дела студијске посете, орга-
низован је даљи обилазак знаменитости Београда. Овом 
приликом Републички геодетски завод посебно жели да 
се захвали директорки Музеја Југославије мр Неди Кнеже-
вић и кустосима музеја на организацији посете и изузетном 
вођењу делегације Гвајане кроз изложбену поставку и Кућу 
цвећа. Том приликом наши гости показали су велико инте-
ресовање за информације које се тичу покрета несврста-
них и веза између Гвајане и Србије.

Након краће паузе, делегација је облиазак наставила 
посетом Историјском музеју Србије где је у току изложба 
„Крај Великог рата 1917-1918“. Овом приликом Републич-
ки геодетски завод се посебно захваљује директорки му-
зеја др Душици Бојић и особљу, а посебно кустосу који је 
обилазак изложбе учинио изузетним и оставио одличан 
утисак на госте РГЗ-а. Они су том приликом кразали да су 
импресионирани поставком као и улогом Србије у Првом 
светском рату. 

За крај посете сачувано је оно најлепше од Београда, 
калемегданска тврђава, београдски Победник и најимпре-
сивнији поглед у нашем граду, на ушће реке Саве у Дунав.


