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РГЗ ИНФО
Зоран Крејовић - директор  

Републичког геодетског завода
На седници Владе Републике Ср-
бије, одржаној 10. октобра 2012. 
године, за директора Републичког 
геодетског завода постављен је 
Зоран Крејовић, дипл. инж. геод.

Рођен је 1. октобра 1966. годи-
не у Београду, ожењен је и отац 
двоје деце.

Високо образовање стекао је 
на Грађевинском факултету Уни-
верзитета у Београду, Одсек за 
геодезију. У Сектору за основне 
геодетске радове Републичког 
геодетског завода радио је од 
фебруара 1996. године у звању 
вишег стручног сарадника на по-
словима пројектовања, надзора 

и реализације основних геодет-
ских радова. 

Oд марта 2001. године до ав-
густа 2002. године руководи ра-

дом Сектора за основне геодет-
ске радове. Почетком септембра 
2002. године распоређен је на рад-
но место директора Центра за ка-
тастар непокретности Панчево, а 
већ средином 2003. године на рад-
но место директора Центра за ка-
тастар непокретности Београд. 

Средином новембра 2007. го-
дине постављен је за директора 
Републичког геодетског завода. 
Од септембра 2009. године, па до 
поновног постављења за дирек-
тора Републичког геодетског за-
вода руководио је радом Служ-
бе за катастар непокретности 
Обреновац.

Републички геодетски завод је 
1. октобра 2012. године посе-
тила делегација Града Београ-
да коју су чинили председници 
градских општина и руководи-
оци секретаријата, на челу са 
помоћницима градоначелни-
ка и градским архитектом, а са 

циљем упознавања интернет 
сервиса РГЗ-а.

Директор Републичког геодет-
ског завода истакао је у уводној 
речи досадашње резултате РГЗ-а 
и нагласио предности које би 
Град Београд имао коришћењем 
интернет сервиса РГЗ-а.

На састанку је препознат ве-
лики значај Републичког геодет-
ског завода који у оквиру својих 
надлежности прикупља рефе-
рентне податке о простору који 
представљају основ за плани-
рање нових инвестиција на под-
ручју Града Београда. 

Општи закључак је да се са-
радња мора унапредити и да се у 
што краћем року започне са раз-
меном података путем интернет 
сервиса.

Договорено је да следећи ко-
рак буде потписивање Протоко-
ла о сарадњи између РГЗ-а и Гра-
да Београда.

01. 10. 2012

РГЗ презентовао интернет сервисе 
представницима Града Београда
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Републички геодетски завод је 
ради што потпунијег информи-
сања корисника својих услуга и 
ефикаснијег решавања предмета 
припремио плакат за огласне табле 
за све своје основне и уже унутра-
шње јединице (службе за катастар 
непокретности). Плакат садржи 

обавештења о потребној докумен-
тацији, износима такса и накнада, 
са бројевима жиро рачуна за уп-
лату истих, за упис ради уписа у 
катастар непокретности, и то за: 
упис имаоца права на непокрет-
ности; упис објекта; упис или бри-
сање хипотеке; промену правног 

статуса објекта који је уписан у 
катастар непокретности; проме-
ну насталу парцелацијом, препар-
целацијом или исправком грани-
ца катастарских парцела. Плакат 
садржи и контакт адресу, телефон 
и мејл адресу надлежне службе за 
катастар непокретности.

05. 10. 2012.

Информативни плакат за кориснике 
услуга РГЗ-а

ПОТРЕБНА ДОКУМEНТАЦИЈА, ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА 
УПИС У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Напомена:
1. Републичка административна такса и накнада за 

податке и услуге Републичког геодетског завода 
усклађују се на годишњем нивоу. 

2. Висина републичке административне таксе утврђена 
је Законом о републичким административним такса-
ма („Службени гласник РС“, бр. 43/03, ..., 55/12).

3. Висина накнаде за податке и услуге утврђена је Уред-
бом о висини накнаде за коришћење података премера 
и катастра и пружање услуга Републичког геодетског 
завода („Службени гласник РС“, бр. 45/02, 15/10 и 9/11). 

Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића 39, Београд, www.rgz.gov.rs, www.geosrbija.rs, телефон: (011) 2650 886, телефакс: (011) 2651 076

УПИС ИМАОЦА ПРАВА НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ - парцела, објекат и 
посебан део зграде (стан, пословни простор 
и гаража)
1. Захтев за упис имаоца права попуњен са прописа-

ним садржајем. 
2. Исправа: уговори (купопродаја, поклон, откуп 

стана, изградња, расподела имовине за живо-
та, доживотно издржавање и др.); судске одлуке 
(пресуде и решења) и решења надлежних органа 
управе. 
• Свака од наведених исправа мора бити прило-

жена у оригиналу или овереној копији. Јавне 
исправе (пресуде и решења) морају да садрже 
клаузулу правоснажности, а приватне исправе 
(уговори) безусловну сагласност за упис (clausula 
intabulandi) која може бити дата и у посебној ове-
реној исправи. 

• Уколико лице у односу на које се тражи упис није 
уписано у катастар непокретности достављају се 
све исправе у оригиналу или овереној копији које 
доказују правни континуитет од лица уписаног у 
катастар непокретности до лица у чију корист се 
тражи упис. 

• Ако је основ за упис уговор о доживотном издржа-
вању уз исти се доставља и судско решење о обус-
тави оставинског поступка у односу на непокрет-
ности које су предмет уговора. 

• Ако је основ за упис уговор о откупу друштве-
ног стана не тражи се правни континуитет пре 
закључења уговора о откупу стана.

• Ако је уговорoм о купопродаји, упис у катастар 
непокретности условљен исплатом купопродајне 
цене потребно је приложити потврду продавца 
да је цена исплаћена у целости. 

• Ако посебан део зграде није уписан у катастар не-
покретности потребно је приложити: грађевин-
ски пројекат, односно техничку документацију на 
основу које је издата грађевинска или употребна 
дозвола или елаборат геодетских радова (елабо-
рат етажирања) или уверење надлежног органа о 
спецификацији посебних делова. 

АДМИНИСТРАТИВНA ТАКСA И НАКНАДА ЗА 
УСЛУГУ РГЗ-a
1. Републичка административна такса износи 680,00 

динара. 
2. Накнада за упис имаоца права износи 7.354,00 ди-

нара (упис по основу решења о наслеђивању осло-
бођен је накнаде).

3. Накнада за упис посебног дела износи 2.451,00 ди-
нара (ако посебан део није био уписан). 

УПИС ОБЈЕКТА
1. Захтев за упис објекта попуњен са прописаним 

садржајем. 
2. Изјава геодетске организације о прихватању извр-

шења геодетских радова на терену. 
3. Елаборат геодетских радова, који доставља анга-

жована геодетска организација након извршених 
геодетских радова на терену.* 

4. Ако је за објекат издата грађевинска и употребна 
дозвола, доставља се:
• Решење о одобрењу за градњу и решење којим 

се дозвољава употреба објекта у оригиналу 
или овереној копији са клаузулом правоснаж-
ности,

• Ако објекат има посебне делове прилаже се и те-
хничка документација на основу које је издата 
грађевинска дозвола или елаборат геодетских ра-
дова или уверење надлежног органа о специфи-
кацији посебних делова.

АДМИНИСТРАТИВНA ТАКСA И НАКНАДА ЗА 
УСЛУГУ РГЗ-a
1. Републичка административна такса износи 680,00 

динара. 
2. Накнада за картирање објекта на катастарском 

плану износи 1.442,00 динара за објекат површи-
не до 100 m2, за сваки следећи m2 додаје се 17,30 
динара, док накнада за упис објекта у катастар не-
покретности износи 4.903,00 динара. 

3. Административну таксу за оверу података и нак-
наду за податке премера плаћа ангажована геодет-
ска организација. 

* За извршење геодетских радова на терену подносилац за-
хтева плаћа накнаду ангажованој геодетској организацији. 

УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ХИПОТЕКЕ

А. УПИС ХИПОТЕКЕ
1. Захтев за упис хипотеке са прописаним садржајем. 
2. Уговор о хипотеци, заложна изјава или судска од-

лука у оригиналу или овереној копији. 
3. Ако се хипотека уписује на објекту или посебном 

делу објекта у изградњи прилаже се и правоснаж-
на грађевинска дозвола. 

4. Непокретности у исправама које су основ за упис 
хипотеке морају бити означене према подацима 
катастра непокретности.

АДМИНИСТРАТИВНA ТАКСA И НАКНАДА ЗА 
УСЛУГУ РГЗ-a
1. Републичка административна такса износи 680,00 

динара. 
2. Накнада за упис хипотеке износи 8.652,00 динара 

+ 0,2% од вредности потраживања које се обез-
беђује хипотеком. Максимални износ накнаде за 
упис хипотеке је 144.200,00 динара.

Б. БРИСАЊЕ ХИПОТЕКЕ
1. Захтев за брисање уписа хипотеке са прописаним 

садржајем. 
2. Исправа за брисање хипотеке потписана од овла-

шћеног лица или оверена од надлежног органа, 
односно правоснажна судска одлука у оригиналу 
или овереној фотокопији, којом се утврђује да је 
потраживање хипотекарног повериоца престало.

АДМИНИСТРАТИВНA ТАКСA И НАКНАДА ЗА 
УСЛУГУ РГЗ-a
1. Републичка административна такса износи 680,00 

динара. 
2. Накнада за брисање хипотеке износи 2.884,00 ди-

нара. 

ПРОМЕНA ПРАВНОГ СТАТУСА 
ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ УПИСАН У КАТАСТАР 
НЕПОКРЕТНОСТИ
А. ЗА ОБЈЕКАТ УПИСАН БЕЗ ГРАђЕВИНСКЕ  
дОЗВОЛЕ
1. Захтев за промену правног статуса објекта по-

пуњен са прописаним садржајем. 
2. Правоснажно решење: о одобрењу за градњу, о 

употреби објекта или решење којим се дозвољава 
изградња и употреба објекта у поступку легализа-
ције или уверење општине да је објекат изграђен у 
времену када није тражено одобрење за градњу у 
оригиналу или овереној копији.

АДМИНИСТРАТИВНA ТАКСA И НАКНАДА ЗА 
УСЛУГУ РГЗ-a
1. Републичка административна такса износи 680,00 

динара. 
2. Накнада за упис права својине већ уписаног држа-

оца права на објекту (уколико је градитељ уписан 
као држалац објекта) износи 2.884,00 динара или 
накнада за упис права својине ако ималац права 
није био уписан износи 7354,00 динара.

Б. ЗА ОБЈЕКАТ УПИСАН СА ГРАђЕВИНСКОМ  
дОЗВОЛОМ
1. Захтев за промену правног статуса објекта по-

пуњен са прописаним садржајем. 
2. Решење којим се дозвољава употреба објекта у 

оригиналу или овереној копији са клаузулом пра-
воснажности. 

АДМИНИСТРАТИВНA ТАКСA И НАКНАДА ЗА 
УСЛУГУ РГЗ-a
1. Републичка административна такса износи 680,00 

динара. 
2. Накнада за упис промене по основу грађевинске 

или употребне дозволе износи 721,00 динар. 

ПРОМЕНА НАСТАЛA ПАРЦЕЛАЦИЈОМ, 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈОМ ИЛИ ИСПРАВКОМ 
ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ  ПАРЦЕЛА
1. Захтев за провођење промене настале парцела-

цијом, препарцелацијом или исправком граница 
катастарских парцела попуњен са прописаним 
садржајем. 

2. Пројекат парцелације, препарцелације или 
исправке граница катастарских парцела потврђен 
од стране органа јединице локалне самоуправе на-
длежног за послове урбанизма и пројекат геодет-
ског обележавања. 

3. Доказ о решеним имовинско-правним односима 
за све катастарске парцеле. 

4. Изјава геодетске организације о прихватању извр-
шења геодетских радова на терену. 

5. Елаборат геодетских радова који је израдила и 
оверила овлашћена геодетска организација и за-
писник о извршеном увиђају на терену који је пот-
писан од стране подносиоца захтева и ималаца 
правног интереса.* 

АДМИНИСТРАТИВНA ТАКСA И НАКНАДА ЗА 
УСЛУГУ РГЗ-a
1. Републичка административна такса износи 680,00 

динара. 
2. Накнада за провођење промене на катастарском 

плану по грађевинској парцели површине до 10 
ари износи 2.884,00 динара, а за сваки наредни 
ар додаје се по 28,84 динара, док накнада за про-
вођење промене у катастру непокретности по 
грађевинској парцели износи 3.662,68 динара. 

3. Административну таксу за оверу података и нак-
наду за податке премера плаћа ангажована геодет-
ска организација.

* За извршење геодетских радова на терену плаћа се 
накнада ангажованој геодетској организацији. 

ЖИРО РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ АдМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАдЕ  ЗА УСЛУГЕ РГЗ-a

А. ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
1. Републичка административна такса уплаћује се на жиро рачун број 840-742221843-57, са позивом на број 97 690150101.
2. Накнада за упис уплаћује се на жиро рачун број 840-742323843-92, са позивом на број 97 690150101.

Б. ЗА ПРАВНА ЛИЦА – 
Надлежна служба издаје 
рачун правном лицу.

Служба за катастар непокретности  
Београд 1

27. марта 43-45
11000 Београд

тел: (011) 2751-525
e-mail: skn.beograd1@rgz.gov.rs
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Одбор геодета Шведске у посети РГЗ-у
Петочлана делегација Одбора ге-
одета Шведске коју чине геодет-
ски стручњаци запослени у локал-
ним самоуправама боравила је у 
дводневној студијској посети Ре-
публичком геодетском заводу.

За представнике шведског Од-
бора геодета одржане су 4. октобра 
2012. године презентације којима 
су представљени делокруг рада 
и надлежности Републичког гео-
детског завода, АГРОС, катастар 
непокретности и дигитални ка-
тастарски план, интернет серви-
си РГЗ-а, масовна процена вред-
ности непокретности, национална 
инфраструктура геопросторних 
података и активности РГЗ-а у об-
ласти картографије и топографије.

После одржаних презента-
ција гости су посетили Центар за 
даљинску детекцију и просторије 
дигиталног архива.

Студијска посета настављена 
је 5. октобра 2012. године посе-
том приватној геодетској органи-

зацији „Георад“ у Панчеву, Се-
кретаријату за заштиту животне 
средине, урбанизам, грађевинске 

и стамбено-комуналне послове 
Града Панчева и Јавном преду-
зећу „Дирекција за изградњу и 
уређење Панчева“.

Организована је и посета Служ-
би за катастар непокретности Бео-
град 2, где су се гости упознали са 
радом Службе, процесом пријема 
захтева и обраде предмета.

Председник Одбора геодета 
Шведске Јан Џ. Нилсон захвалио 
је Републичком геодетском заво-
ду на квалитетно организованој 
и врло информативној студијској 
посети.

Гости су посетили 
Центар за даљинску 

детекцију и 
просторије 

дигиталног архива
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08. 10. 2012.

РГЗ одржао презентацију члановима 
Српске асоцијације менаџера

Дана 8. октобра 2012. године у 
просторијама Српске асоција-
ције менаџера Републички гео-
детски завод презентовао је ре-
зултате на оснивању катастра 
непокретности.

Оснивање катастра непокрет-
ности у свим катастарским оп-
шинама омогућило је формирање 
комплетне централне базе пода-
така и дало пун значај сервису 
КnWeb који је јавно доступан од 
27. августа 2012. године.

Поред knweb-а презентован је 
и геопортал који је изазвао доста 
пажње код присутних менаџера.

Републички геодетски завод  
су на овом скупу представља-
ли Десанка Поповић, помоћник 
директора Сектора за катастар 
непокретности, Мирјана Ми-
хајловић-Тимилић, саветник ди-
ректора и Саша Ђуровић, по-
моћник директора Сектора за 
информатику и комуникације.

О значају Републичког геодет-
ског завода веома афирмативно 
говорио је Предраг Ћатић, ди-
ректор правног сектора Банке 
Интеза.

Након презентације уследила 
је занимљива дискусија.

Општи закључак је да о значају 
катастра непокретности нема до-
вољно информација и да би било 
корисно да се и шира јавност 
упозна са овим резултатима.

На основу члана 181. тачка 
12) Закона о државном преме-
ру и катастру („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09 и 18/10) ди-
ректор Републичког геодетског 
завода донео је Правилник о на-
чину чувања, увида и издавања 
података премера, катастра не-
покретности и водова, који је 

објављен у „Службеном гласни-
ку РС”, број 96/12 од 5. 10. 2012. 
године. Правилник ступа на 
снагу 13. 10. 2012. године.

Овим правилником пропи-
сује се начин чувања, увида и 
издавања података премера, ка-
тастра непокретности и водова у 
Републичком геодетском заводу.

10. 10. 2012.

Донет нови Правилник
Директор Републичког геодетског завода донео је Пра-
вилник о начину чувања, увида и издавања података 

премера, катастра непокретности и водова.

09. 10. 2012.

Геомагнетска 
мерења на 

аеродрому Тиват 
у Црној Гори

На аеродрому Тиват у Црној 
Гори извршена су геомагнетска 
мерења одређивања деклина-
ције на компензационом кру-
гу. Ова мерења су део међуна-
родних обавеза која се морају 
обављати сваке две године на 
аеродромима у Европи.

Републички геодетски за-
вод је обавио мерења у пери-
оду од 4. до 9. октобра 2012. 
године.
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16. 10. 2012.

Наставак сарадње  
РГЗ-а и Града Београда

Помоћник градоначелника Гра-
да Београда господин Данило Ба-
шић и члан Градског одбора гос-
пођа Марија Лековић посетили 
су Републички геодетски завод 
са циљем договора о наставку са-
радње две институције.

На састанку који је одржан 16. 
октобра 2012. године, разговара-
ло се о детаљима Протокола о са-
радњи између Републичког гео-
детског завода и Града Београда, 
који би требало да буде потписан 
у наредном периоду.

Помоћник градоначелни-
ка господин Данило Башић ис-
такао је значај Републичког ге-
одетског завода, који са својим 
подацима о власништву и прос-
тору пружа основ за планирање 
нових инвестиција на подручју 
Града Београда. 

Директор РГЗ-а предочио је 
предности које би Град Београд 
имао коришћењем интернет сер-
виса РГЗ-а.

Дефинисано је више области 
у оквиру којих је потребно омо-
гућити размену података и ин-
формација и закључено да се са-
радња мора унапредити како би 
услуге Београђанима и инвести-
торима биле подигнуте на најви-
ши могући ниво.

Дана 16. октобра 2012. године Ре-
публички геодетски завод је посе-
тила представница Светске банке, 
госпођа Кулсум Aхмeд, нoва ди-
рeктoрка Сeктoрa зa живoтну срe-
дину и прирoднe рeсурсe (Sector 
Manager, Environment and Natural 
Resources Management) зa рeгиoн 
Eврoпe и цeнтрaлнe Aзиje.

Циљ пoсeтe прeдстaвникa 
Свeтскe бaнкe, гoспoђe Кулсум 
Aхмeд и гoспoђицe Oливeрe Joр-
дaнoвић, прeдстaвнице лoкaл-
нe кaнцeлaриje Свeтскe бaнкe 
у Београду, биo je упoзнaвaњe 
сa прojeктимa кojи сe бaвe уп-
рaвљaњeм зeмљишним рeсурси-
мa у рeгиoну и финaнсирaни су 
срeдствимa Свeтскe бaнкe.

У току пoсeтe рaзмeњeни су 
утисци o нeдaвнo зaвршeнoj им-
плeмeнтaциjи прojeктa „Изрaдa 
кaтaстрa нeпoкрeтнoсти и упис 
прaвa у Србиjи“. Joш jeднoм je 

нaглaшeнo дa je Републички гео-
детски завод oдгoвoрнo присту-
пиo рeaлизaциjи Пројекта, дa 
je учињeн видни нaпрeдaк и дa 
су рeзултaти имплeмeнтaциje 
импрeсивни. 

Гoспoђа Кулсум Aхмeд уручила 
је директору Републичког геодет-
ског завода Извeштaj o имплeмeн-
тaциjи прojeктa и зaхвaлилa је нa 
досадашњој успeшнoj сaрaдњи.

Представници Светске бан-
ке посетили су Oдeљeњe aрхивa, 
Кoнтрoлни цeнтaр AГРOС-а и 
Oдeљeњe зa изрaду ДКП-a. 

У оквиру пoсeте за госте је ор-
ганизован обилазак Службe зa 
кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Нoви 
Бeoгрaд, гдe сe гoшћa упoзнaлa сa 
нaчинoм рaдa и услугaмa кoje Рe-
публички гeoдeтски зaвoд пружa 
свojим клиjeнтимa.

16. 10. 2012.

Пoсeтa прeдстaвникa Свeтскe бaнкe
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18. 10. 2012.

Могућности очувања биодиверзитета 
природних станишта

У оквиру пројекта IGIS одржана је пета обука за запослене у Центру за
даљинску детекцију Републичког геодетског завода

Предавање „Могућности очу-
вања биодиверзитета природ-
них станишта“ излагао је Седрик 
Елбод, представник фирме 
„Biotope“ из Француске. Прак-
тични део обуке реализован је 
коришћењем софтверског па-
кета ArcGIS са додатком Biotope 
алата.

Презентацији и обуци при-
суствовали су стручњаци из Ре-
публичког геодетског завода, 
као и представници институција 
Владе Републике Србије:
•	Министарство пољопривре-

де, шумарства и водопривре-
де / Управа за шуме;

•	Завод за заштиту природе;
•	Шумарски факултет;
•	Грађевински факултет / Одсек 

за геодезију;
•	Биолошки факултет / Инсти-

тут за ботанику.
Презентација је имала за циљ 

упознавање полазника обуке са 
основама фрагментације при-
родних станишта и њеном ути-
цају на биодиверзитет, као и о 
методологији пројектовања ко-
ридора за животињске врсте 
ради редуковања фрагментације 
природних станишта. 

Улазни подаци коришћени 
током обуке су подаци о при-
родним стаништима добије-
ни даљинском детекцијом или 
прикупљени од других институ-
ција. Аутоматским и полуауто-

матским методама коришћењем 
Biotope алата пројектоване су 
трасе потенцијалних коридо-
ра, чијим би се креирањем очу-
вао биодиверзитет природних 
станишта.

Дана 18. октобра 2012. годи-
не Републички геодетски за-
вод и Канцеларија за стручне 
и оперативне послове у прего-
варачком процесу, потписали 
су Протокол о сарадњи ове две 
институције.

Републички геодетски за-
вод и Канцеларија за стручне и 
оперативне послове у прегова-
рачком процесу, потписивањем 
протокола о међусобној са-
радњи наставили су досадашњу 
веома успешну сарадњу у обо-
страном интересу.

Републички геодетски завод 
је отворен за сарадњу са свим 
државним установама и дру-
гим заинтересованим субјек-
тима који производе и користе 
просторне информације.

18. 10. 2012.

Потписан протокол о 
међусобној сарадњи
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22. 10. 2012.

Прикупљање 
података за 

потребе  
IGIS пројекта

Запослени у Републичком ге-
одетском заводу у Сектору за 
геодетске радове у периоду 
од 8. до 19. октобра 2012. го-
дине, заједно са колегама из  
француског тима, радили су 
на пројекту израде топограф-
ске карте Републике Србије у 
оквиру активности на импле-
ментацији IGIS пројекта.

За потребе израде топо-
графске карте Републике Ср-
бије прикупљани су подаци на 
терену.

Тимови су радили на тери-
торији политичких општина 
Лесковац, Бојник и Житорађа, 
а добијени подаци са терена 
упоређивани су са подацима 
на карти.

Сарадња и професионал-
ност тимова била је, као и до 
сада, на завидном нивоу, како 
приликом рада на терену тако 
и касније приликом обраде 
прикупљених података.

22. 10. 2012.

РГЗ на 43. Међународном сајму опреме 
и средстава за савремену наставу – 

„УЧИЛА“
У оквиру 57. Међународног сај-
ма књига, у периоду 21-28. ок-
тобар 2012. године, одржан је и 
43. Међународни сајам опреме и 
средстава за савремену наставу 
– „УЧИЛА“. 

Сајам „УЧИЛА“ понудио је по-
сетиоцима програм за опремање 
образовних институција разли-
читих нивоа, представио је најно-
вија достигнућа домаћих и ино-
страних издавача, предшколски 

и школски програм, опрему, учи-
ла, литературу и др.

РГЗ је и ове године учество-
вао на Сајму „УЧИЛА“ излагањем 
и продајом својих картографских 
публикација: географски и исто-
ријски атласи, зидне географске и 
историјске карте, планови градо-
ва, ауто-карте, туристичке и пла-
нинарско-туристичке карте, CD и 
DVD издања (Атлас света, Ортофо-
то планови градова, Манастири и 

цркве, Планинарске карте Србије, 
Беоинфо-електронски план и Во-
дич кроз Београд) и др.

За време трајања Сајма „УЧИ-
ЛА“ на штанду РГЗ-а промовисана 
је  монографија „Геодетска делат-
ност у Србији 1837-2012.“ у оквиру 
обележавања јубилеја „175 годи-
на геодетске делатности у Србији“.

Наплата јавних прихода Репу-
блике Србије представља врло 
важан процес који подразу-
мева низ активности од стра-
не државних органа у складу са 
прописима који уређују напла-
ту јавних прихода Републике 
Србије. 

Издавање рачуна и наплата 
јавних прихода представља ма-
сован процес у коме свакоднев-
но учествује преко хиљаду људи.

Републички геодетски за-
вод одвојио је средства за изра-
ду апликације за наплату јавних 
прихода и фактурисања.

Сврха и циљ нове апликације 
је да упрости и убрза процеду-
ре, скрати време потребно за из-
давање рачуна као инструмен-
та за наплату прихода и да као 
крајњи резултат корисници по-
датака, производа и услуга Ре-
публичког геодетског завода у 
најкраћем року добију траже-
не податке и услуге или остваре 
права утврђена законом.

Тестирање свих функцио-
налности апликације по-
чеће од 1. новембра 2012. го-
дине у службама за катастар 
непокретности.

22. 10. 2012.

Презентација нове 
апликације
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24. 10. 2012.

Промоција монографије
„Геодетска делатност у Србији 1837-2012.“

Промоција монографије „Геодет-
ска делатност у Србији 1837-2012.“ 
одржана је 24. октобра 2012. године 
на Београдском сајму у оквиру обе-
лежавања јубилеја „175 година гео-
детске делатности у Србији“.

Промоцију је отворио председ-
ник Организационог одбора јуби-
леја проф. др Душан Јоксић крат-
ким излагањем на тему „Геодетска 
делатност у Србији“. У свом изла-
гању он је изнео важност геодетске 
струке за функционисање државе 
и њене администрације. Такође, 
исказао је наду да ће нове генера-
ције наставити традицију обеле-

Проф. др Душан Јоксић
Председник Организационог одбора јубилеја

Проф. др Манојло Миладиновић
Председник Редакционог одбора

Зоран Крејовић
Директор Републичког геодетског завода
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жавања годишњице Спасовданске 
скупштине, одржане 1837. годи-
не у Крагујевцу, када је кнез Ми-
лош покренуо питање организова-
ног рада на премеру и класирању 
земљишта у Кнежевини Србији.

„Републички геодетски завод је 
обавио велики посао оснивањем 
катастра непокретности, али нама 
тек следи рад на ажурирању по-
датака и одржавању катастра не-
покретности. Републички геодет-
ски завод је пре свега институција 
у служби грађана Србије и стога 
ће наш даљи рад бити фокусиран 
на побољшање услуга клијентима“, 
изјавио је у свом обраћању дирек-
тор Републичког геодетског завода 
Зоран Крејовић.

Потом је о активностима у 
склопу обележавања јубилеја 
„175 година геодетске делатнос-
ти у Србији“ говорио члан Орга-
низационог одбора јубилеја Не-
над Тесла.

Промоцију је излагањем о раду 
на изради монографије закључио 
проф. др Манојло Миладиновић. 
У свом излагању он је представио 
садржај монографије и презен-
товао свих тринаест поглавља на 
којима је радило четрдесет четири 
аутора. У име редакционог одбо-
ра захвалио је свим ауторима, као 
и рецензентима академику Ђорђу 
Злоковићу, проф. др Воју Анђусу и 
проф. др Душану Јоксићу.

Ненад Тесла 
члан Организационог одбора јубилеја

На 43. Међународном сајму оп-
реме и средстава за савремену 
наставу – „УЧИЛА“, Републички 
геодетски завод је добио златну 
таблу за картографску публика-
цију „ВИРТУЕЛНИ АТЛАС“, из-
дање на DVD-у.

Ова картографска публика-
ција намењена је за примену у 
образовном процесу у основној 
школи у настави из предмета 
Географија. Може се користити 
као наставно средство у оквиру 
плана и програма за V, VI, VII и 
VIII разред основне школе. 

„ВИРТУЕЛНИ АТЛАС“ садр-
жи, поред физичко-географ-

ских и разних прегледних и 
тематских карата, 3Д визуели-
зацију планина, речних токова, 
кањона и клисура, као и неме 
карте погодне за рад на инте-
рактивој табли. 

За израду 3Д визуелизације 
коришћен је дигитални модел 
терена и ортофото мозаик те-
риторије Републике Србије.

На оба претходна, 41. и 42. 
Међународном сајму опреме и 
средстава за савремену наставу 
– „УЧИЛА“, Републички геодет-
ски завод је награђиван златном 
и сребрном таблом за своје кар-
тографске публикације.

26. 10. 2012.

„Златна табла“  
на 43. Сајму „УЧИЛА“
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Гравиметријска мерења у Репуб-
лици Српској на ширем просто-
ру Невесиња изведена су за пот-
ребе Електропривреде Републике 
Српске у циљу изградње акуму-
лационих језера на простору од 
око 10 km2.

Мерења гравиметром у Репу-
блици Српској изведена су на ос-
нову уговора склопљеног између 
Републичког геодетског завода 
и Центра за недеструктивна тес-
тирања и геофизику из Београда 
који је био носилац и других гео-
физичких истраживања на истом 
простору.

Мерења је изводила екипа из 
РГЗ-а у саставу: Андрија Петро-
вић, дипл. инж. геодезије и Дар-
ко Ђорђевић, дипл. инж. геоде-
зије. Одређивање гравитационог 
убрзања вршено је гравиметром 
SCINTREX CG-5 који је влас-
ништво Републичког геодетског 
завода. Мерење је изведено на 4 
локалитета на којима је распоред 

тачака био у мрежи 30x30 метара. 
Укупан број тачака мерења износио 
је 2850, а радови су трајали од 21. 
августа до 18. октобра. 2012. године.

Обрада резултата мерења врше-
на је у Сектору за геодетске радо-
ве паралелено са извођењем терен-
ских радова, јер су подаци мерења 
стизали свакодневно путем елек-
тронске поште. За сваки локали-
тет, одмах по завршетку мерења, 
урађен је прелиминарни извештај 
о добијеним резултатима. Обраду 
резултата и прелиминарну интер-
претацију извели су проф. др Ми-
рослав Старчевић, дипл. инж. гео-
физике и Александра Стојановић, 
дипл. инж. геофизике.

На основу добијених резултата 
мерења гравитационог убрзања на 
простору истраживања, израђе-
не су карте Бугеових аномалија.  
На картама су уочени гравиме-
тријски минимуми који су пред-
стављали просторе где вероватно 
постоје каверне (празни просто-

ри у кречњачким стенама), што је 
неповољно за водене акумулације. 
Када се пуни акумулационо језе-
ро вода би могла да отекне кроз 
те шупљине, па ради тога мора да 
се уради превенција пре него што 
почне пуњење акумулације.

Добијени резултати указују да 
постоје такви простори чије ди-
мензије морају бити испитане 
другим геофизичким методама 
и попуњени бетонским завесама.

26. 10. 2012.

Гравиметријска мерења у Републици Српској

24. 10. 2012.

Радни састанак мешовите радне групе на 
граничним прелазима

Дана 24. октобра 2012. године на 
граничним прелазима Хоргош-
-Реске и Бачки Брег-Херцегсанто 
одржан је радни састанак мешови-
те радне групе за обнављање, обе-
лежавање и одржавање државне 
границе између Републике Србије 
и Мађарске.

Двадесетпрво заседање Мешо-
вите комисије за обнављање, обе-
лежавање и одржавање државне 
границе између Републике Србије 
и Мађарске одржано је у Будим-
пешти од 9. до 12. октобра 2012. 
године. Мешовита комисија је дала 
задатак мешовитој радној групи 

да изврши повезивање висинских 
система Републике Србије (јадран-
ски) и Мађарске (балтички).

У складу са планираном дина-
миком радова, дана 24. 10. 2012. 
године у зони граничних прелаза 
Хоргош-Реске и Бачки Брег-Хер-

цегсанто, извршено је постављање 
вертикалних репера, чије висине 
ће бити одређене са репера нивел-
манских мрежа Републике Србије 
и Мађарске.

Чланови мешовите радне гру-
пе били су: представници Репу-
бличког геодетског завода и пред-
ставници ЈВП „Воде Војводине” са 
српске стране и представници Ин-
ститута FÖMI, Одсек за границу са 
мађарске стране.

Радни састанак мешовите рад-
не групе, као и радови на терену 
протекли су у атмосфери узајам-
ног разумевања и уважавања.
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Детекција шумског подручја вр-
шена је на основу мултиспек-
тралних снимака високе резо-
луције SPOT 5 (10 m) из 2011. 

године. Од расположивих 47 
снимака обрађено је 18 који по-
кривају шест подручја - округа 
од интереса: Зајечарски, Борски, 

Браничевски, Мачвански, Поду-
навски и Поморавски.

За извоз биофизичких пара-
метара корисних за детекцију 
шума коришћен је софтверски 
пакет Overland (Astrium), док је 
за сегментацију и класификацију 
коришћен софтвер eCognition 
(Trimble).

Резултат обраде мултиспек-
тралних снимака у облику 
shapefile-а предат је представни-
ку Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде - Уп-
рава за шуме.

26. 10. 2012.

Издвајање шумских подручја обрадом 
мултиспектралних снимака

У оквиру пројекта IGIS завршена је друга фаза детекције шумских подручја за пот-
ребе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме

26. 10. 2012

Републички геодетски завод на Public Sеctоr Dаy
Највећа IT конференција у реги-
ону југоисточне Европе „Microsoft 
Sinergija 12“ ,  под слоганом 
„MOVING UP“, одржана је 23. и 24. 
октобра 2012. године у Београду. 

Након завршетка званичног 
дела конференције 26. октобра 
2012. године одржан је Public 
Sеctоr Dаy у хотелу Hyatt Regency, 
који је део „Sinеrgiје 12“.

Догађај Public Sеctоr Dаy на-
мењен је институцијама које при-
падају јавном сектору у Републи-
ци Србији (државне институције, 
локална самоуправа, јавна пре-
дузећа, здравство и друге). Овај 
дoгaђaj je био приликa дa сe прeд-
стaвници држaвних институциja 
упoзнajу сa Microsoft рeшeњимa зa 

jaвни сeктoр, кao и дa презентују 
искуствa са успeшнo имплeмeн-
тираних пројеката коришћењем 
нeких oд Microsoft тeхнoлoгиja.

Скупу су присуствoвaли прeд-
стaвници тoп мeнaџмeнтa кoмпa-
ниje Microsoft кojи су гoвoрили o 
стрaтeгиjи и мoдeлимa сaрaдњe из-
мeђу Microsoftа и jaвнoг сeктoрa. 

Републички геодетски завод 
се на овом догађају представио 
на тему: Интернет сервис KnWeb, 
сервис за приступ подацима ка-
тастра непокретности.

Презентација је позитивно 
прихваћена од стране присутних, 
што се видело по броју поставље-
них питања и дискусији која се 
развила после презентације.

Своје презентације имале су и 
следеће институције:
•	Упрaвa Цaринa: Прojeкaт 

Business Intelligence;
•	Дигитaлнa Aгeндa: Прojeкaт 

Дигитaлнa шкoлa;
•	Грaд Бeoгрaд: Прojeкaт Eлeк-

трoнскa сeдницa Грaдскoг вeћa;
•	Oпштa бoлницa Зрeњaнин и 

ГAК КЦС: Прojeкaт Бoлнички 
инфoрмaциoни систeм;

•	Пoрeскa упрaвa: Прojeкaт 
унaпрeђeњa бeзбeднoсти и кoн-
трoлe ICT систeмa;

•	Упрaвa Цaринa: Прojeкaт Кoн-
тaкт Цeнтaр.
Веома је важно што је РГЗ 

имао презентацију на овом прес-
тижном догађају. Осим промо-
ције самог интернет сервиса, 
промовисан је и РГЗ као сервис 
грађана и правних субјеката и 
као институција која прати са-
времена технолошка решења и 
трендове. 
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30. 10. 2012.

Републички геодетски завод посетили 
професори са осам универзитета

У оквиру пројекта DAAD организо-
вана је 30. октобра 2012. године по-
сета Републичком геодетском заводу 
од стране представника универзите-
та из Бохума, Сарајева, Бања Луке, 
Љубљане, Скопља, Загреба, Новог 
Сада и Београда.

Пројекaт DAAD, у који су укљу-
чени и универзитети из Републике 
Србије, односи се на дефинисање 
заједничког програма наставе 
на мастер студијама из области 
Администрације и управљања 
земљиштем (Land management and 
administration).

Немачка служба за академску 
размену (Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst - DAAD) највећа је 
немачка организација која се бави 
финансијском подршком међу-
народне сарадње високих школа. 
Њен главни задатак је финансијско 
подржавање академске везе са ино-
странством, пре свега путем разме-
не студената и научника.

Госте је поздравио Зоран Крејо-
вић, директор РГЗ-а који је иста-
као значај сарадње са образовним 
сектором.

Републички геодетски завод је 
представљен са пет презентација: 
Презентација о РГЗ-у; Земљишна 
политика у Републици Србији; Ре-
ализација пројекта Светске бан-
ке; Статус успостављања НИГП-а 
у Србији и Пројекти РГЗ-а.

После презентација професори 
су имали прилику да посете прос-
торије РГЗ-а и упознају се са радом 

дигиталног архива, одељења за фо-
тограметрију, центра за даљинску 
детекцију у оквиру ИГИС пројекта 
и контролног центра АГРОС.

Професор Stelling са универзи-
тета у Бохуму захвалио је директо-
ру РГЗ-a на пријему и могућности 
сагледавања делатности којом се 
бави РГЗ.

Проф. др W. Stelling


