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Састанак чланова 
Eurogeographics-a одржан 

у Риму

Дана 8. маја 2012. године, то-
ком радне недеље „FIG Working 
Week 2012“ у Риму, Италија, 
одржан је састанак представни-
ка земаља чланица асоцијације 
Eurogeographics. 

Састанак је водио госпо-
дин Dave Lovell, генерални се-
кретар и извршни директор 
Eurogeographics-a. Тема састан-
ка је била дискусија о новој стра-
тегији Асоцијације. Ово је био 
први од састанака на којима ће 

бити разматрана стратегија пре-
зентована на састанку у Амстер-
даму, крајем априла 2012. године. 

Констатовано је да ће сврха 
Асоцијације остати непромење-
на, док стратегија, визија и ми-
сија, које прате остварење сврхе 
Асоцијације, треба да буду при-
лагођене будућности. За сваку 
од десет ставки које чине сврху 
Асоцијације потребно је наћи 
одговор како ће се постићи у 
будућности.

07.05.2012.

Први број билтена 
EUPOS-а у 2012.

години

Eврoпски систeм зa утврђивaњe 
пoлoжaja - EUPOS (European 
position Determination System)  
истoврeмeнo je мeђунaрoд-
нa инициjaтивa и прojeкaт нa 
успoстaвљaњу и пружaњу oснoв-
нe инфрaструктурe у цeнтрaлнoj 
и истoчнoj Eврoпи (CIE), кojи сe 
рeaлизуje пoмoћу зeмaљских мул-
тифункциoнaлних систeмa DGNSS 
рeфeрeнтних стaницa и сeрвисa у 
зeмљaмa учeсницaмa. Tренутно 
је у овој организацији заступље-
но 17 земаља са својим национал-
ним мрежама.

Републички геодетски завод је 
пуноправни члан ове организа-
ције од 2003. године. 

У билтенима које издаје ЕUPOS 
дају се информације о стању и ак-
тивностима контролних центара 
националних мрежа, описани су 
развојни пројекти националних 
мрежа, њихов тренутни статус, 
као и практичне примене развој-
них пројеката националних мре-
жа чланица ЕUPOS иницијативе.

У првом броју билтена ЕUPOS-
а за 2012. годину објављен је текст 
о АРГОС систему, чиме се међу-
народна јавност може информи-
сати о тренутним дешавањима у 
Републици Србији из области гло-
балних навигационих система.

Билтен се може преузе-
ти са званичног сајта ЕUPOS-а: 
www.eupos.org.
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Посета студената Архитектонско- 
-грађевинског факултета 

 Универзитета у Бања Луци
У оквиру стручне екскурзије, 
студенти и наставнци Архи-
тектонско-грађевинског фа-
култета, Универзитета у Бања 
Луци, посетили су 10. маја 2012. 
године Републички геодетски 
завод, институцију која запо-
шљава највећи број геодетских 
стручњака на подручју југоис-
точне Европе.

Студенте и наставнике поз-
дравио је део колегијума Репу-
бличког геодетског завода, после 
чега им је презентована улога и 
значај Републичког геодетског за-
вода у Републици Србији, као и 
правци будућег развоја.

По завршетку презентације за 
студенте је организован обила-
зак ужих унутрашњих јединица 

у седишту Републичког геодет-
ског завода у циљу упознавања 
са техничким и технолошким 
решењима, као и са актуелним 
пројектима који се у Републич-
ком геодетском заводу реализују.

Трећи по реду Семинар о про-
цени вредности непокретности, 
одржан је 10. маја 2012. године 
у Ваљеву, под покровитељством 
Немачког друштва за међуна-
родну сарадњу GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit). Овом се-
минару присуствовали су за-
послени из РГЗ-а, из Одељења 
масовне процене вредности 
непокретности.

Семинар је, након уводног го-
вора организатора, отпочео пре-
гледом досадашњег напретка на 
пословима процене, оствареног 
на локалном нивоу на терито-
рији града Ваљева, а потом су 

уследиле презентације о осно-
вама за процену вредности код 
опорезивања у Немачкој и у Ср-
бији, које су присутнима биле и 
најинтересантније.

Презентован је приступ од-
ређивања вредности непокрет-
ности за хипотекарне потребе 
у Немачкој, као и приступ про-
цени за потребе наследног пос-
тупка и имовинских 
спорова. Приказан је 
немачки приступ про-
цени вредности индус-
тријских и посебних 
типова непокретности.

Грађевински факул-
тет у Београду, Одсек 

за геодезију и геоинформатику, 
учествовао је на овом семина-
ру презентујући напредак ост-
варен на модернизацији обра-
зовања за уређење земљишне 
територије.

Наредни семинар о про-
цени вредности непокретно- 
сти одржаће се почетком јуна у 
Зрењанину.

10.05.2012.

Семинар о процени вредности 
непокретности одржан у Ваљеву
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Учешће на „FIG Working Week 2012“
Почетком маја, од 7-10. 05. 2012. 
године, делегација Републичког 
геодетског завода учествовала је 
на FIG-овој радној недељи која је 
била са темом „Управљање тери-
торијом, заштита животне среди-
не и процена културног наслеђа“ 
у Риму, Италија, организова-
ној од стране FIG-а (Federation 
Internationalе des Geometres) 
и CNG-a (Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati).

FIG-ова радна недеља, као је-
дан од најзначајнијих професио-
налних скупова у области гео-
дезије на глобалном нивоу, ове 
године окупила је више од 1300 
учесника из свих делова света. У 
току радне недеље представљено 
је више од 500 стручних радова на 
више од 100 техничких сесија, фо-
рума и радионица.

FIG-ова професионална де-
латност организована је кроз де-
сет комисија, од којих су на ово-
годишњој радној недељи највише 
биле заступљене комисије за ка-
тастар и управљање земљиштем, 
менаџмент просторних информа-
ција, инжењерску геодезију, пози-
ционирање и мерење, и процену 
вредности непокретности.

Поред техничких сесија, за 
овогодишњу FIG-ову радну не-
дељу значајно je одржавање 35. 
генералне скупштине, годишњих 
састанака комисија, као и великог 
броја радионица организованих 

од стране UN-HABITAT-a (The 
United Nations Human Settlements 
Programme), FAO-a (Food and 
Agricultural Organization) и 
GLTN-a (The Global Land Tool 
Network).

Запажено је и учешће РГЗ-а 
који се представио са четири 
стручна рада у оквиру сесија Тр-
жиште непокретности, Иноватив-
ни катастар и управљање земљиш-
тем, Технике масовне процене 
непокретности и Администрација 
земљишта и одрживи развој.

На завршној церемонији пред-
седник FIG-а господин CeeHai 
Teo, истакао је значај геодет-
ске струке за унапређење ква-
литета живота, неопходност 
сарадње и пројеката на међуна-
родном нивоу и одржање инова-
тивности и креативности у струци 
како би се одговорило изазови-
ма савременог друштва. Развој и 
праћење трендова у области гео-
дезије, геоинформатике и менаџ-
мента земљишта од круцијалног 
су значаја за социјално-поли-

тичка питања као што су глобал-
не промене, климатске промене, 
снабдевање енергентима, зашти-
та од непогода, демографске про-
мене, заштита података и модер-
низација друштва.

Наредна FIG-ова радна недеља 
биће одржана у мају 2013. године, 
у Нигерији, град Абуџа.

Директор Ненад Тесла, председник FIG-a 
CeeHai Teo и проф. др Тоша Нинков
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Помоћник директора Владимир Миленковић

17.05.2012.

Радионица у оквиру OBSERVE пројекта
Дана 17. маја 2012. године на Грађе-
винском факултету у Београду ор-
ганизована је радионица у оквиру 
OBSERVE пројекта.

П р о ј е к а т  O B S E R V E  - 
„Strengthening and development of 
Earth Observation activities for the 
environment in the Balkan area“ фи-
нансира се из FP7 програма Европ-
ске Уније. Сврха пројекта је при-
купљање и обрада информација 
за анализу тренутних активности 
које се односе на прикупљање по-
датака о Земљи (Earth Observation). 
Такође, циљ је креирање мреже на 
Балкану везано за праћење живот-
не средине, потенцијалних добро-

бити из удружених развојних стра-
тегија и перспектива за креирање 
сталне Earth Observation заједнице 
у ширем региону.

Пројекат окупља научне ин-
ституције и компаније из Евро-
пе, првенствено са Балкана. Ср-
бију у пројекту представљају 
Грађевински факултет (Катедра 
за геодезију и геоинформатику) и 
Саобраћајни факултет Универзи-
тета у Београду и компанија GDi 

GISDATA, који су ујед-
но били и организато-
ри скупа.

На другој OBSERVE 
Caravan training радио-
ници приказан је пре-
глед досадашњих ак-
тивности на пројекту, 
као и даља имплемен-
тација пројекта. По-
ред тога, представљени 
су примери из обла-

сти истраживања о стању Earth 
Observation делатности, одр-
жавању и коришћењу широког 
спектра геопросторних података.

Републички геодетски завод 
је учествовао на скупу са презен-
тацијама на теме „INSPIRE им-
плементација у Србији“ и „ IGIS 
пројекат – национална инфра-
структура геопросторних пода-
така и центар за даљинску детек-
цију у Републици Србији“.

Од 15. до 16. маја 2012. годи-
не, Републички геодетски за-
вод учествовао је на радионици 
под називом “The Combination 
of Geospatial Information and 
Statistics“ у Луксембургу, орга-
низованој од стране Eurostat-
а,  директората Европске 
комисије.

Радионица је имала за циљ 
да на европском нивоу унапре-
ди сарадњу између институција, 
носилаца надлежности у облас-
тима геопросторних информа-
ција и статистике. 

Током радних састанака на- 
глашена је важност процеса ин-
теграције у оквиру национал-
них SDI стратегија и импле-
ментације принципа INSPIRE 
директиве, као и проширење 
употребе геопросторних пода-
така у статистичке сврхе.

Републички геодетски завод 
имао је запажено учешће и кроз 
презентацију „Употреба подата-
ка адресног регистра и катастра 
непокретности за статистичке 
сврхе, припрема Пописа 2011, 
надлежности и сарадња Репу-

бличког завода и Републичког 
завода за статистику“.

Један од закључака је да би 
јачање сарадње и размена гео-
просторних и статистичких 
података на европском нивоу 
обезбедило бољу платформу за 
креирање анализа и доношење 
одлука на разним нивоима.

16.05.2012.

Учешће РГЗ-а на радионици „Комбиновање 
геопросторних података и статистике“
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18.05.2012.

Трећи састанак радних група НИГП-а
Радне групе НИГП-а (радна група 
за сарадњу, радна група за прав-
ни оквир и радна група за техни-
чки оквир) одржале су заједнич-
ки састанак 18. маја 2012. године.

Председник Савета НИГП-а, 
господин Ненад Тесла поновио 
је значај међуинституционал-
не сарадње при успостављању 
НИГП-а.

На састанку су разматрана 
питања према следећем дневном 
реду:
•	Усвајање дневног реда;
•	Усвајање записника са прет-

ходног састанка;
•	Разматрање допуњеног предло-

га прегледа стања правне регу-
лативе у области геоподатака;

•	Разматрање допуњеног предло-
га правила за размену и дист-
рибуцију геоподатака;

•	Активности на припреми 
упитника којим ће се прику-
пити потребне информације 
за анализу тренутног стања у 
геосектору;

•	Информација о статусу пре-
вода INSPIRE директиве пре-
ма процедури Канцеларије за 
ЕУ интеграције;

•	Статус кандидатура субјеката 
НИГП-а за укључивање нових 
чланова радних група;

•	Упознавање са циљем и ос-
новним активностима у окви-
ру регионалног INSPIRATION 
пројекта;

•	Разно.
На претходном састанку раз-

матран је преглед стања правне 
регулативе у области геопода-
така, као и политика размене и 
дистрибуције података. У међу-
времену, чланови радних група 
доставили су коментаре на пред-
ложене документе. Достављене 
сугестије и примедбе су уграђене 

у нове верзије разматраних доку-
мената. Договорено је да се раз-
мотре отворена питања и у скла-
ду са тим дефинишу решења на 
следећем састанку.

Одређен је радни тим који ће 
припремити предлог садржаја 
упитника ради прикупљања ин-
формација о тренутном стању 
расположивих геоинформација. 
Упитник ће бити улазни доку-
мент за анализу стања у гео-
сектору и дефинисање докумен-
та о техничком оквиру НИГП-а.

Постојећа верзија превода 
INSPIRE директиве користиће 
се као радни документ, док се не 
заврши процедура превођења 
код Канцеларије за европске ин-
теграције. Присутни су упозна-
ти са пријавама надлежних ин-
ституција за укључивање нових 
чланова у радне групе за об-
ласти које до сада нису биле 
покривене.

Договорено је учешће члано-
ва радних група на првој нацио-
налној радионици организованој 
у оквиру INSPIRATION проје-
кта која ће се одржати у јуну у 
Београду.
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18.05.2012.

Састанак Сталне техничке комисије 
Регионалне конференције о катастру и 
инфраструктури просторних података

У Бања Луци је 18. маја 2012. го-
дине одржан састанак Сталне 
техничке комисије Регионалне 
конференције о катастру и инфра-
структури просторних података.

Састанак СТК имао је следећи 
дневни ред:
•	Увод и поздравни говор; 
•	Информација у вези следеће 

регионалне конференције; 
•	Презентација прве верзије сту-

дије за 2012. годину; 
•	Закључци; 
•	Разно. 

Задатак СТК је да унапреди 
размену података међу институ-
цијама, припреми годишње и те-
матске регионалне студије и оба-
вести директоре институција које 
су у то укључене о налазима и 
резултатима. 

Регионалне конференције о ка-
тастру и инфраструктури прос-
торних података у претходне 
четири године одржане су: у Опа-
тији 2008. године, у Охриду 2009. 
године, у Бечићима 2010. године и 
на Бледу 2011. године. Пета Регио-
нална конференција о катастру и 
инфраструктури просторних по-
датака биће одржана у Бања Луци 
у јуну ове године. 

Уводни део конференције биће 
посвећен улози геодетске струке и 
службе у реализацији капиталних 
инфраструктурних пројеката др-
жаве и друштва.

На конференцији ће посеб-
на пажња бити усмерена на две 
области:
•	Законодавни оквир; 
•	Национална инфраструктура 

геопросторних података. 
Све институције имаће могућ-

ност да презентују своја достиг-
нућа из ове две области са по јед-
ном презентацијом.

У оквиру овогодишње студије 
биће обрађене следеће теме:

•	Промене по кључним пока-
затељима у протеклих годину 
дана; 

•	Законодавни оквир геодетско-
-катастарског система и пропи-
си о легализацији; 

•	Кључни регистри и имплемен-
тација концепта у националне 
системе; 

•	Статус изградње НИГП-а и 
усклађеност са INSPIRE ди-
рективом. 
Заједнички став је да регио-

нална сарадња може значајно да 
допринесе модернизацији и убр-
зању реформи система земљишне 
администрације, као и изградњи 
инфраструктуре просторних 
података.

Пета Регионална 
конференција 

биће одржана у 
Бања Луци у јуну 

ове године
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23.05.2012.

Републички геодетски завод добио 
велико признање

Привредна комора Београда, ор-
ганизовала је 23. маја 2012. годи-
не у Сава центру, традиционалу 
доделу годишњих награда „Бео-
градски победник“.

Годишње награде додељене су 
компанијама и појединцима који 
су остварили најбоље резулта-
те у пословању и допринели ус-
пешности београдске и српске 
привреде. 

Овом приликом додељена је 
Репубуличком геодетском за-
воду Плакета за допринос и 
унапређење привредног амбијен-
та у делатности којој припада.

У име РГЗ-а плакету је при-
мио директор Ненад Тесла, који 
је нагласио да ће РГЗ, у времену 
које долази, оправдати указано 
поверење и наставити са актив-
ностима на унапређењу гео-
детске делатности у Републици 
Србији. 

Додељена плакета је награда 
запосленима Републичког геодет-
ског завода, који су у 2011. годи-
ни допринели изради јединстве-
не евиденције о непокретностима 
и стварним правима на њима са 
циљем доприноса развоју тр-
жишта непокретности у Србији. 
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Свечаност поводом завршетка Пројекта 
„Израда катастра непокретности и упис 

права у Србији“
Дана 23. маја 2012. године у Сава 
центру у Београду одржана је 
свечаност поводом завршетка 
Пројекта „Израда катастра не-
покретности и упис права у Ср-
бији“ у години jубилеја „175 годи-
на геодетске делатности у Србији 
1837-2012“.

Пројекат је финансиран из 
средстава кредита Светске бан-
ке и средстава Републике Србије.

Скуп је поздравним говором 
отворио Ненад Тесла, директор 
Републичког геодетског завода 

који је нагласио 
значај завршет-
ка овог посла за 
Републику Ср-
бију. На крају 
говора је зах-
валио свим за-
посленима у 
РГЗ-у на вели-
ком залагању и 
доприносу који 
су дали на по-
словима осни-
вања катастра 
непокретности.

Директор Светске банке у Ср-
бији Лу Брефор изјавио је да је 
РГЗ остварио импресивне резул-
тате у изради катастра непокрет-
ности и подсетио да је Србија у 
овогодишњем извештају Светске 
банке о условима пословања у об-
ласти уписа права на непокрет-
ности била на 39. месту у односу 
на прошлогодишње 98. место, од-
носно да је напредовала за чак 59 
места.

Презентације су одржали и 
Гевин Адлингтон, руководилац 
пројекта испред Светске банке, 

као и помоћници директора Де-
санка Поповић, Саша Ђуровић и 
Владимир Миленковић.

На крају свечаности додељено 
је двадесет плакета заслужним ин-
ституцијама и појединцима пово-
дом јубилеја „175 година геодетске 
делатности у Србији 1837– 2012“.

Инс тит у ције  до битници 
плакета:
•	Републичка управа за геодет-

ске радове и имовинско-прав-
не послове Републике Српске 
(РГУРС), плакету примио ди-
ректор Тихомир Глигорић;Лу Брефор 

Директор РГЗ-а
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•	Факултет техничких наука 
универзитета у Новом Саду, 
плакету примио декан проф. 
др Илија Ћосић;

•	Удружење урбаниста Србије, 
плакету примио др Верољуб 
Трифуновић;

•	ВЕКОМ ГЕО д.о.о., плакету 
примио Вељко Фуштић.
Добитници плакета су:

•	Др Наталија Братуљевић;
•	Др Александар Беговић;

•	Др Крста Врачарић;
•	Др Мирослав Марчета, Висо-

ка грађeвинско геодетска шко-
ла Београд;

•	Анђа Зимић, Lantmäteriet;
•	Шумадинка Огњанов;
•	Слободан Бубало;

•	Вера Пешут;
•	Драган Савић;
•	Михаило Тодоровић;
•	Радојка Павлов;
•	Драган Савкић;
•	Драгица Ранковић;

•	Бранислав Младеновић;
•	Зоран Петковић;
•	Миленко Радмиловић.

Свечаности је присуствова-
ло преко 200 гостију уз запажено 
присуство представника Свет-
ске банке, донаторских пројека-
та, Републичке управе за геодет-
ске и имовинско-правне послове 
Републике Српске, министарста-
ва, јавних предузећа, банака и ос-
талих партнера и корисника услу-
га Републичког геодетског завода.

Плакету примио Тихомир Глигорић, директор РГУРС-а

Добитник плакете Драгица Ранковић

Добитник плакете др Александар Беговић

Добитник плакете Анђа Зимић

Помоћник директора Владимир Миленковић

Помоћник директора Десанка Поповић

Помоћник директора Саша Ђуровић
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24.05.2012.

Сaстaнaк Упрaвнoг oдбoрa прojeктa 
„Гeoгрaфскe инфoрмaциje зa рaзвoj и 

интeгрaциje у Eврoпску униjу“
Дaнa 24. мaja 2012. гoдинe oдр-
жaн je Упрaвни oдбoр прojeк-
тa „Гeoгрaфскe инфoрмaциje зa 
рaзвoj и интeгрaциje у Eврoпс-
ку униjу“, који је финaнсирaн oд 
стрaнe Крaљeвинe Нoрвeшкe.

Упрaвнoм oдбoру сa стрaнe 
дoнaтoрa присуствoвaли су Хeл-
гe Oнсруд, Брeдe Гундeрсeн и 
Oскaр Хeнриксeн, a сa стрaнe 
РГЗ-a Нeнaд Teслa, дирeктoр, 
Сaшa Ђурoвић, пoмoћник дирeк-
тoрa Сeктoрa зa инфoрмaтику и 
кoмуникaциje и Aлeксaндaр Дe-
дић, нaчeлник oдeљeњa зa НИГП.

Нa сaстaнку су oбрaђeнe 
слeдeћe тeмe:
•	Усвajaњe Зaписникa сa прeт-

хoднoг сaстaнкa Упрaвнoг oд-
бoрa;

•	Стaтус трeнутнoг прojeктa;
•	Aпликaциja зa нoви прojeкaт;
•	Слeдeћи сaстaнaк Упрaвнoг oд-

бoрa.
Циљ прojeктa je успoстaвљaњe 

a д e к в a т н o  o р г a н и з o в a н e 
нaциoнaлнe  инфрaс т ру к-
турe гeoпрoстoрних пoдaтaкa 
(НИГП), сa функциoнaлним 
нaциoнaлним гeoпoртaлoм у 
склaду сa дирeктивoм INSPIRE, 
као и дa РГЗ и пaртнeри oвлaдajу 

вeштинaмa и aлaтимa кaкo би са-
мостално oдржaвaли и дaљe рaз-
виjaли НИГП.

Aнaлизирaнo je трeнутнo 
стaњe нa прojeкту и oбe стрaнe 
су сaглaснe дa сe oдвиja пo плaну. 
Дoгoвoрeнe су будућe aктивнoсти 
кaкo би сe прojeкaт успeшнo при-
вeo крajу. 

Рaзгoвaрaлo сe и o мoгућeм 
нaстaвку сaрaдњe Нoрвeшкe aгeн-
циje зa кaртoгрaфиjу и кaтaстaр – 
Statens Kartverk (SK) и Рeпубли-
чкoг гeoдeтскoг зaвoдa у oквиру 
нoвoг прojeктa кojи би зaпoчeo 
сa рeaлизaциjoм дo крaja 2012. 
гoдинe.

Слeдeћи сaстaнaк Упрaвнoг oд-
бoрa плaнирaн je зa oктoбaр 2012. 
гoдинe.
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25.05.2012.

Мисија Светске банке у РГЗ-у

Састанак колегијума Републич-
ког геодетског завода са члано-
вима Мисије Светске банке пово-
дом нацрта завршног извештаја 
о пројекту „Израда катастра не-
покретности и упис права у Ср-
бији“ одржан је 25. маја 2012. го-

дине у просторијама Републичког 
геодетског завода.

Састанку су, испред Свет-
ске банке, присуствовали Гевин 
Адлингтон, водећи експерт за 
земљишну администрацију, Тони 
Лемб, правник и Јан де Јонг који 
је и аутор завршног извештаја. 
Тим Републичког геодетског за-
вода предводио је директор За-
вода са ресорним помоћници-
ма. Састанку је присуствовао и 
руководилац Јединице за импле-

ментацију пројекта Светске бан-
ке Драган Павловић.

Главна тема разговора одно-
сила се на досадашњу успешну 
сарадњу и резултате остварене 
током пројекта „Катастар не-
покретности и упис права у Ср-

бији“, а који су детаљно образло-
жени у завршном извештају.

Током састанка разговарало се 
и о моделима будуће сарадње и 
новом пројекту из средстава  кре-
дита Светске банке у вредности 
од приближно 60 милиона долара.

Током састанка 
разговорало се 
и о моделима 

будуће сарадње и 
новом пројекту 

из средстава 
кредита СБ
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25.05.2012.

Рaднa пoсeтa колега из Lantmäteriet-a
Од 23. до 25. маја 2012. го-
дине, у oквиру рeaлизaциje 
прojeктa „Изгрaдњa кaпaци-
тeтa РГЗ-a“, Рeпублички гeoдeт-
ски зaвoд пoсeтили су eкспeрти 
из Lantmäteriet-a у oблaсти ГИС 
тeхнoлoгиja Шeхo Зимић и Mи-
кaeл Aхлбeрг, кao и дирeктoр 
Сeктoрa зa мeђунaрoдну сaрaдњу 
г-ђa Aнђa Зимић. 

У oквиру кoнструктивних 
рaдиoницa сa стручњaцимa Рe-
публичкoг гeoдeтскoг зaвoдa, 
вoђeнa je дискусиja и нaпрaвљeн 
је плaн зa дaљe унaпрeђeњe 
квaлитeтa прoцeдурa и прoиз-
вoдa из дeлoкругa РГЗ-а. Рaз-
мaтрaнe су мoгућнoсти и рeшeњa 
зa бoљe искoришћeњe пoстojeћих 
хaрдвeрских и сoфтвeрских 

кaпaцитeтa Зaвoдa у циљу eфи-
кaсниjих рaдних прoцeсa нa oдр-
жaвaњу дигитaлнoг кaтaстaрскoг 
плaнa.

У oквиру пoсeтe дирeктoр Рe-
публичкoг гeoдeтскoг зaвoдa, гос-
подин Нeнaд Teслa oдржao je рaд-
ни сaстaнaк сa дeлeгaциjoм из 
Швeдскe нa кoмe je зaкључeнo 

дa ћe уз институциoнaлну пoдр-
шку Lantmäteriet-a и дaљу успe-
шну сaрaдњу нa aктивнoстимa 
у oквиру прojeктa, Зaвoд нaстa-
вити сa изгрaдњoм сoпствe-
них кaпaцитeтa нeoпхoдних зa 
сaврeмeнo функциoнисaњe др-
жaвнe упрaвe у oблaсти зeмљи-
шнe aдминистрaциje.

Дана 26. маја 2011. године почео 
је са радом Дигитални архив у 
новом простору реновираном 
средствима Светске Банке.

Свечаности отварања новог 
простора присуствовали су ми-
нистар Оливер Дулић, као и ам-
басадори Норвешке и Шведске у 
Србији, чије су земље донатори и 
партнери у овом пројекту.

У новом простору отпочело је 
масовније конвертовање архив-
ске грађе и овај посао ће трајати 
све док се сва аналогна докумен-

тација не преведе у дигитални 
(растерски) облик. Дигитални 
архив може успешно да третира 
разноврсну документацију како 
по формату, тако и по типу. Сада 
се конвертују земљишне и инта-
булационе књиге, разни регис-
три и евиденције, збирке јавних 
исправа, теренске скице и за-
писници (делови елабората), ка-
тастарски планови и карте, авио 
снимци и фото скице.

Документација коју Диги-
тални архив свакодневно об-

рађује, често садржи таква фи-
зичка оштећења да је неопходно 
да документација прође кроз 
фазу репарације, тј. припре-
ме за сликање или скенирање, 
у зависности од врсте и типа 
документа.

У претходној години кодира-
но и скенирано је:

Дигитални архив је у проте-
клој години показао значајне 
резултате у продукцији, одаби-
ру стандардизованих поступака 
и технологији конверзије.

26.05.2012.

Годину дана рада Дигиталног архива

Период Опис активности Врста документације/
геодетске подлоге

Број листова 
планова/

број скица

Беој 
слика

током 2011.

кодирање и 
скенирање

листови радних оригинала 
планова 8.600 /

листови архивских оригинала 
планова 26.500 /

листови ОДК 4.500 /
геореференцирање листови планова и карата 15.000 /
скенирање скице детаља 22.000 /

мај 2011 - 
мај 2012. скенирање 6.100 свезака Земљишних 

књига / 2.020.900

август 2011 - 
април 2012. скенирање 350 фасцикли збирке јавних 

исправа / 690.000
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29.05. 2012.

Обука за софтвере „Overland“ и 
„eCognition“ у оквиру Центра за 

даљинску детекцију
Од почетка 2012. године у Репу-
бличком геодетском заводу спро-
ведене су три обуке из области 
даљинске детекције. Основни 
курс „Overland“ одржан је марта 
месеца, у априлу је одржан основ-
ни курс „eCognition“, док је нап-
редни курс „Overland“ одржан у 
мају месецу. 

Осим запослених из РГЗ-а обу-
ку су похађали и представници 
институција које су корисници 
мултиспектралних снимака, и то:
•	Министартсво унутрашњих 

послова/Одељење за ванредне 
ситуације;

•	Министарство пољопривреде, 
трговине, водопривреде и шу-
марства/Управа за пољопри-
вреду и Управа за шуме;

•	Шумарски факултет;
•	Грађевински факултет/Одсек за 

геодезију;
•	Агенција за животну средину;
•	Завод за заштиту природе;
•	Републички хидрометролошки 

завод Србије.
Реализацијом наведених обука 

запослени у Центру за даљинску 
детекцију оспособљени су за из-
вршавање задатака који се одно-

се на обраду слоја шумовитости и 
обављање претходних радова за 
потребе формирања слоја хидро-
графије за целокупну територију 
Републике Србије.

Обрађени мултиспектрални 
снимци, коначни резултати, би-
офизички параметри, као и пос-
тупци сегментације и класифи-
кације контролишу се тематским 
контролним тачкама, као и од 
стране француских стручња-
ка. Констатација француског 
стручњака, др Патрика Бишеро-
на је да су запослени у Центру за 
даљинску детекцију, кроз прак-
тичну имплементацију стече-
них теоријских знања из области 

даљинске детекције, оспособљени 
за обраду мултиспектралних сни-
мака, као и за стицање знање кроз 
будуће напредније курсеве.
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29.05.2012.

Одржана осма Летња школа урбанизма
На Тари је од 29-31. маја 2012. го-
дине одржана је Летња школа ур-
банизма у хотелу „Оморика“.

Овај међународни научно-
-стручни скуп организовали су 
Удружење урбаниста Србије и 
Републички геодетски завод у 
сарадњи са Пореском управом 
Министарства финансија и GIZ/
AMBERO/ICON.

Покровитељи скупа били су 
Министарство животне сре-
дине, рударства и простор-
ног планирања, Министарство 
просвете и науке и Министар-
ство за људска и мањинска пра-
ва, државну управу и локалну 
самоуправу.

Теме скупа биле су:
•	Нови инструменти планирања 

простора у тржишним усло-
вима;

•	Процена вредности непокрет-
ности.
Циљне групе учесника ового-

дишњег научно-стручног скупа 
биле су: министарства, државна 
управа, локална самоуправа, ур-
банисти, планери, геодети, фа-
култети и институти, јавна и дру-
га предузећа, дирекције, заводи, 
инвеститори, пројектанти, из-
вођачи, банке, привредне комо-
ре и међународне организације. 

Републички геодетски завод је 
на овом скупу имао четири пре-

зентације које су биле изузетно 
запажене и добро прихваћене 
од стране учесника Летње шко-
ле урбанизма.

Летњој школи урбанизма при-
суствовало је око 150 учесника 
из Србије и суседних земаља.

Мр Душан Минић, председник УУС

Др Драгутин Радосављевић, директор 
Пореске управе 
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30.05.2012.

Дoдeлa признaњa  
нa oсмoj Лeтњoj шкoли урбaнизмa

Рeпублички гeoдeтски зaвoд и 
Службa зa кaтaстaр нeпoкрeт-
нoсти Крaгуjeвaц дoбили су 
знaчajнa признaњa.

Вeлики рaд и пoстигнути рe-
зултaти Рeпубличкoг гeoдeт-
скoг зaвoдa у прeтхoднoм пeриo-
ду нaгрaђeни су дoдeлoм више  
признaњa.

Удружeњe урбaнистa Србиje 
дoдeлилo je Пoвeљу Рeпубли-
чкoм гeoдeтскoм зaвoду пoвoдoм 
oбeлeжaвaњa jубилeja „175 гo-

динa гeoдeтскe дeлaтнoсти у Ср-
биjи 1837-2012“. Пoвeљу je Нeнa-
ду Teсли, дирeктoру РГЗ-а прeдao 
мр Душaн Mинић, прeдсeдник уд-
ружeњa урбaнистa.

Културнo-истoриjски цeнтaр 
„Српскa крунa“ из Крaгуjeвцa 
oдликoвao je Рeпублички гeoдeт-
ски зaвoд ордeнoм Ђурђeвдaн-
ски крст зa oствaрeнe рeзултaтe 
нa oснивaњу кaтaстрa нeпoкрeт-
нoсти кao свojинскe eвидeнциje 

нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje. 
Oрдeн je дирeктoру РГЗ-a уручи-
лa Mирjaнa Рaдeнкoвић, гeнeрaл-
ни сeкрeтaр „Српскe крунe“.

Културнo-истoриjски цeнтaр 
„Српскa крунa“ дoдeлиo je Служ-
би зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти 
Крaгуjeвaц признaњe зa грaђaн-
скe зaслугe зa oствaрeнe рeзултaтe 
у гeoдeтскoj дeлaтнoсти. Нaгрaду 
je за СКН Крагујевац примио на-
челник Зоран Јовановић.
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Jubilej175 година геодетске делатности у Србији 1837– 2012

У Врњачкој бањи од 15. до 17. јуна 2012. године одржаће се

XXV Сабор геодета Србије
Радни део овогодишњег Сабора посвећен је јуби-

леју „175 година геодетске делатности у Србији 1837– 
2012“ и активностима на масовној процени вреднос-
ти непокретности у Србији.

31.05.2012.

Основан катастар непокретности за 
подручје општине Мало Црниће

Републички геодетски завод –
Служба за катастар непокрет-
ности Мало Црниће, у складу са 
Планом радова Републичког ге-
одетског завода, успешно је за-
вршила послове на оснивању 
катастра непокретности за тери-
торију општине Мало Црниће.

Мало Црниће је насеље у Бра-
ничевском округу, на 13. киломе-
тру од Пожаревца ка Петровцу. 
По последњем попису на терито-
рији политичке општине Мало 
Црниће живи око 11.400 станов-
ника и око 5.000 који су на при-
временом раду у иностранству. 
Под именом Мало Црниће поја-
вљује се још у попису Пожаревач-
ке нахије, 1826. године. У ранијем 
периоду било је познато по Бајло-
нијевом млину, који је та чешка 
породица откупила од кнеза Ми-
лоша 1869. године, a који је током 
година постао један од највећих 
млинова у Европи. Ова породи-
ца подигла је 1892. године цркву 
у Малом Црнићу.

Први премер за територију 
политичке oпштине Мало Цр-
ниће извршен је у периоду од 
1927. године до 1935. године за 
размере 1 : 500 и 1 : 2 500. Об-

нова премера кроз поступак ко-
масације за 16 села извршена је у 
периоду од 1982. до 1989. године.

Површина политичке oпшти-
не Мало Црниће износи 27.506 ha. 
Обухвата 19 катастарских општи-
на са 99.064 катастарске парцеле. 
У поступку оснивања катастра не-
покретности формирано је 23.125 
листова непокретности.

Даном оснивања катастра не-
покретности за подручје општи-
не Мало Црниће престао је да 
важи катастар земљишта, као и 
земљишна књига.

Оснивањем катастра непокрет-
ности, као јединствене евиденције 
о непокретностима и стварним 
правима на њима, окончан је ду-
готрајан и веома важан посао како 
за Републички геодетски завод, 
тако и за грађане, институције и 
локалну заједницу у целини.

Служби за катастар непокрет-
ности Мало Црниће предстоје 
важни послови: одржавање ка-
тастра непокретности, израда ди-
гиталног катастарског плана, из-
рада катастра водова, одржавање 
адресног регистра и др.


