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Први регионални тренинг 
INSPIRATION пројекта

Током 5. и 6. јуна 2012. године у 
Лакташима, Бања Лука, одржан је 
први регионални тренинг под на-
зивом „Обезбеђивање података“ 
у оквиру пројекта INSPIRATION 
– Инфраструктура просторних 
података у земљама западног 
Балкана.

Oснoвни циљ прojeктa je 
прoмoвисaњe инфрaструктурe 
прoстoрних пoдaтaкa и њeн дaљи 
рaзвoj у зeмљaмa рeгиoнa, у виду 
пружaња дoпринoсa крeирaњу 
тaчних, aжурних, висoкoквaли-
тeтних, дoбрo структурирaних и 
дoступних прoстoрних пoдaтaкa.

Tрeнинг je био нaмeњeн 
техничком особљу ангажованом 
нa пoслoвимa имплeмeнтaциje на-
ционалних инфраструктура прос-
торних података.

Током дводневног тренинга 
предавачи су обрадили теме у вези 
за инфраструктуром просторних 
података уопште, имплемента-
цијом INSPIRE директиве, мета-
податке, INSPIRE спецификације 
за податке, ОGC и ISО стандарде. 

Као добар пример из праксе 
презентована је успешна и ефи-
касна имплементација INSPIRE 
директиве у Словачкој.

Учесници су имали прилику да 
учествују у дискусији на тему ре-
гионалне сарадње и регионалних 
сервиса података. У закључку дис-
кусије дате су и конкретне могућ-
ности и предлози.

Представници Републич-
ког геодетског завода активно 
су учествовали на првом регио-
налном тренингу INSPIRATION 
пројекта.

Законом о државном премеру 
и катастру („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 18/10) прописа-
на је дужност геодетске органи-
зације да у року од три године, 
односно до 11.09.2012. године, 
усклади своје пословање са ус-
ловима прописаним Законом. 
Све геодетске организације које 
намеравају да и даље обављају 
геодетске радове требало би да 
до тог рока ускладе своје посло-

вање, односно да Републичком 
геодетском заводу поднесу за-
хтев за издавање лиценце за рад 
сходно Закону. У супротном, 
биће брисане из евиденције ге-
одетских организација.

Законом и Правилником о 
лиценци за рад геодетске орга-
низације и геодетској лиценци 
(„Службени гласник РС”, број 
33/10) прописани су услови, 
начин и поступак издавања ли-
ценци за рад геодетске органи-
зације и геодетских лиценци. За 
издавање лиценци надлежна је 
ужа унутрашња јединица РГЗ-а 
– Сектор за стручни и управни 
надзор.

06.06.2012.

Истиче рок
Обавештење геодетским организацијама 

за усклађивање пословања
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Пeтa рeгиoнaлнa кoнфeрeнциja o 
кaтaстру и инфрaструктури прoстoрних 

пoдaтaкa
У Бaњa Луци је у пeриoду 7-8. 
јуна 2012. гoдинe oдржaнa Пeтa 
рeгиoнaлнa кoнфeрeнциja o 
кaтaстру и инфрaструктури 
прoстoрних пoдaтaкa.

Рeпублички гeoдeтски зaвoд 
узeo је aктивнo учeшћe нa пeтoj 
рeгиoнaлнoj кoнфeрeнциjи o 
кaтaстру и инфрaструктури 
прoстoрних пoдaтaкa.

К o н ф e р e н ц и j и  j e  п р и -
с уствoвaлo 97 дeлeгaтa уз 
зaпaжeнo учeшћe и прeдстaвникa 
Свeтскe бaнкe, Eurogeographicsa, 
Lantmaterieta, Joint Research цeн-
трa Eврoпскe кoмисиje и кoнзoр-
циjумa Inspiration прojeктa.

Скуп je oр-
г a н и з o в a н 
крoз пeт сe-
сиja кoje су 
билe изузeт-
нo пoсeћeнe 
и сa квaлитeт-
ним прeзeн-
т a ц и j a м a , 
a  к љ у ч н e 
тeмe билe су 
Нaциoнaлнa 
инфрaструк-
турa гeoпрoстoрних пoдaтaкa и 
Зaкoнoдaвни oквир.

Нeнaд Teслa, дирeктoр РГЗ-a 
je у тoку кoнфeрeнциje имao низ 

сaстaнaкa сa дирeк-
тoримa кaтaстaрских 
aгeнциja из рeгиoнa.

У тoку кoнфeрeн-
циje oдржaн je  и 
сaстaнaк Упрaвнoг 
и Извршнoг oдбoрa 
Inspiration прojeктa.

У тoку скупa oдр-
жaн je и сaстaнaк 
Стaлнe тeхничкe кo-
мисиj e ,  кoja  имa 
зaдaтaк дa унaпрeди 

рaзмeну пoдaтaкa мeђу инсти-
туциjaмa, припрeми гoдишњe и 
тeмaтскe рeгиoнaлнe студиje и 
oбaвeсти дирeктoрe институциja 
кoje су у тo укључeнe o нaлaзимa 
и рeзултaтимa.

Нa кoнфeрeнциjи je дoгoвoрeнo 
дa сe слeдeћa рeгиoнaлнa кoн-
фeрeнциja oдржи у Србиjи у jуну 
слeдeћe гoдинe.

Зajeднички зaкључaк je дa рe-
гиoнaлнa сaрaдњa мoжe знaчajнo 
дa дoпринeсe мoдeрнизaциjи 
и убрзaњу рeфoрми систeмa 
зeмљишнe aдминистрaциje, кao 
и изгрaдњи инфрaструктурe 
прoстoрних пoдaтaкa.
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Прва национална радионица у оквиру 
INSPIRATION пројекта

Радионица о имплементацији 
INSPIRE директиве одржана је 13. 
и 14. јуна 2012. године у Београду.

У  ок в и р у  р е г и он а л н ог 
INSPIRATION пројекта одржа-
на је прва национална радиони-
ца у организацији конзорцију-
ма задуженог за имплементацију 
пројекта и Републичког геодет-
ског завода.

INSPIRATION пројекат финан-
сира Европска унија и он подржа-
ва успостављање инфраструктуре 
просторних података у земљама 
западног Балкана. Циљ проје-
кта је координирање имплемен-
тације инфраструктуре простор-
них података у региону и подршка 
учесницима да испуне захтеве 
INSPIRE директиве.

Имплементација пројекта за-
почела је 1. јануара 2012. године и 
трајаће до 31. децембра 2013. го-
дине кроз следеће активности:
1. Политика, анализа институ-

ционалног и правног оквира;
2. Изградња капацитета и пренос 

знања;
3. Подизање свести и комуника-

ција.
Главни корисници су нацио-

налне картографске и катастарске 
институције из земаља корисни-
ка са улогом координатора на ре-
ализацији пројекта. Поред тога, 
важни учесници су универзите-

ти који обезбеђују образовање у 
области премера, геодезије и гео-
матике, министарства надлеж-
на за области животне средине 
и пољопривреде, други државни 
органи који производе и користе 
геоподатке, локална самоуправа 
и приватни сектор који се бави 
ГИС-ом и геоинформацијама. 
Конзорцијум задужен за реализа-

цију пројекта чине GFA Consulting 
Group и con°terra из Немачке, 
Umweltbundesamt (Агенција за 
животну средину) из Аустрије и 
GDI GISDATA из Хрватске.

Планирано је одржавање две 
националне радионице у свакој 
земљи учесници током трајања 
пројекта. Прва национална ра-
дионица одржана је у Србији са 
тежњом да се представе пројект-

не активности и актуелна питања 
на успостављану структура прос-
торних података кроз теме:
•	Преглед циљева, активности и 

резултата пројекта;
•	Упознавање са захтевима 

INSPIRE директиве;
•	НИГП/INSPIRE имплемента-

ција у Србији;
•	Имплементација INSPIRE ди-

рективе у Словачкој;
•	Правна транспозиција дирек-

тиве у Аустрији;
•	INSPIRE и друге европске ини-

цијативе у вези SDI и Earth 
Observation;

•	GeoBalkanNet пројекат;
•	Образовање у области геоин-

формација у Србији.
Поред Републичког геодетског 

завода, радионици су присуство-
вали представници најзначај-
нијих институција које су надлеж-
не за производњу и коришћење 
геоинформација као што су ми-
нистарства, заводи, агенције, ло-
кална самоуправа, јавна предузећа, 
универзитети и институти. Током 
дискусије изнети су предлози за 
повезивање са другим блиским 
пројектима и дати су предлози за 
нове облике сарадње и размене 
искустава.
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Републички геодетски завод добио 
награду „Бизнис партнер 2012“

Дана 14. јуна 2012. године у хо-
телу „Континентал“ у Београду 
свечано је уручена награда Репу-
бличком геодетском заводу.

Награда „Бизнис партнер 
2012“ додељује се најбољим ком-
панијама из различитих делат-
ности које су регистроване на те-
риторији Републике Србије.

Награду у име Републичког 
геодетског завода примио је ди-
ректор, господин Ненад Тесла, 
који је захвалио на награди и 
подсетио да је ово година јуби-
леја у којој се слави 175 година 
геодетске делатности у Србији и 
20 година рада РГЗ-а.

Приликом доделе награде еми-
тован је спот који у форми сажете 
приче приказује активности Репу-
бличког геодетског завода.

Пре доделе награда сви при-
сутни су имали прилику да се на 
штанду упознају са активности-
ма и публикацијама Републичког 
геодетског завода.

Свечаној церемонији доделе 
награда присуствовао је и гос-
подин Предраг Марковић, ми-
нистар културе, информисања 
и информационог друштва.

РГЗ је једини 
државни орган 

који је добио 
признање

Награду директору РГЗ-а уручио  
проф. др Миодраг Булатовић

Промотивни штанд РГЗ-а изазвао је  
велико интересовање
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Директор РГЗ-а Ненад Тесла

Помоћник директора Саша Ђуровић

14.06.2012.

Састанак РГЗ-а 
и ЈП „Електро-

привреда Србије“

Дана 14. јуна 2012. године одр-
жан је састанак представника 
Републичког геодетског завода 
и стручног тима ЈП „Електро-
привреда Србије“, који је пред-
водио помоћник директора за 
правне и опште послове Милан 
Вучетић, са сарадницима.

Састанак је организован на 
иницијативу ЕПС-а а на тему 
решавање имовинско правних 
послова, примене Закона о јав-
ној својини и Закона о држав-
ном премеру и катастру. 

На састанку су решена нека 
од спорних питања и тума-
чења прописа и договорена је 
даља сарадња.

17.06.2012.

Одржан XXV Сабор 
геодета Србије

Савез геодета Србије орга-
низовао је у Врњачкој Бањи, од 
15. до 17. јуна 2012. године, XXV 
Сабор геодета Србије на коме су 
учествовали и представници Ре-
публичког геодетског завода.

Радни део овогодишњег Са-
бора био је посвећен јубилеју 
„175 година геодетске делатнос-
ти у Србији 1837-2012“ и проце-
ни вредности непокретности у 
Србији.

Републички геодетски за-
вод је имао три запажене 
презентације:
•	175 година геодетске делат-

ности у Србији (Ненад Тесла);
•	Интернет сервиси Републич-

ког геодетског завода (Саша 
Ђуровић);

•	Процена вредности не-
покретности и импликација 
у катастру непокретности 
(мр  Стојанка Бранковић).Помоћник директора  

мр Стојанка Бранковић
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18.06.2012.

Комплетирање радова на оснивању КН 
у сеоским општинама

У току јуна 2012. године у 
службама за катастар непокрет-
ности Голубац и Жабари компле-
тирани су радови на оснивању 
катастра непокрености за још 3 
сеоске катастарске општине на 
подручју општине Голубац и Жа-
бари. Завршетком ових радова ос-
нивање катастра непокретности 
комплетирано је за цела подручја 
наведених политичких општина.

У наредном периоду служба-
ма предстоје послови на одржа-
вању катастра непокретности и 
дигиталног катастарског плана, 
израда дигиталног катастарског 
плана за преостале катастарске 
општине, израда катастра водо-
ва, одржавање Адресног регистра, 
као и остали послови предвиђени 
Законом.

Општина Голубац

Служба за катастар непокретнос-
ти Голубац је у складу са планом 
радова РГЗ-а завршила послове 
на оснивању катастра непокрет-
ности за целу територију општи-
не Голубац, пријемом излагања за 
катастарске општине Миљевић и 
Брњица, дана 18.06.2012. године.

Општина Голубац се налази 
у источном делу Републике Ср-
бије. Граничи се са општинама 
Велико Градиште, Кучево и Мај-
данпек и са Републиком Руму-
нијом. Општина има одличан 
географски положај, јер се прос-
тире дуж десне обале реке Дунав 
која представља пловни коридор 
7. Магистралним путем општи-
на је повезана са западом и исто-
ком Републике Србије. Припада 
Браничевском округу и захвата 
површину од 368 km2, од чега је 
пољопривредно земљиште у по-
вршини од 15.083 hа, а шумско 
16.554 hа. 

Административни центар 
општине је град Голубац. Општи-
на Голубац се састоји од 24 насеља 
и 23 села. По подацима из 2002. 
године у општини живи 9.913 ста-
новника, што је сврстава у најређе 
насељене општине Републике 
Србије. 

У поступку оснивања катастра 
непокретности формирано је 
19.150 листова непокретности са 
укупно уписаних 78.808 катастар-
ских парцела, 13.776 објеката, 141 
посебним делом, 605 хипотека и 
20.493 терета.

Општина Жабари

Служба за катастар непокретнос-
ти Жабари завршила je послове 
на оснивању катастра непокрет-
ности за целу територију општи-
не Жабари, пријемом излагања за 
катастарску општину Влашки До.

Општина Жабари припада 
Браничевском округу и окруже-
на је општинама Свилајнац, Ве-
лика Плана, Пожаревац, Мало 
Црниће и Петровац. Према по-
дацима последњег пописа на те-
риторији политичке општине Жа-
бари живи око 15.800 становника 
и око 4.800 који су на привреме-
ном раду у иностранству. 

Први премер за територију по-
литичке општине Жабари извр-
шен је у периоду 1931-1937. годи-
не. Обнова премера извршена је 
у периоду 1985-1989. године кроз 
поступак комасације земљишта и 
обухватила је 6 сеоских подручја у 
површини од око 8.000 ha. 

Површина општине je 26.387 
ha и обухвата 15 катастарских 
општина са 72.159 катастарских 
парцела. У поступку оснивања ка-
тастра непокретности формирана 
су 21.663 листа непокретности и 
уписано је 12.950 објеката.
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23.06.2012.

Студиjскa пoсeтa Нoрвeшкoj
У oквиру дoнaтoрскoг прojeк-
тa зa пoдршку успoстaвљaњу 
нaциoнaлнe инфрaструктурe 
гeoпрoстoрних пoдaтaкa у Ср-
биjи, пoдржaнoг oд нoрвeшкoг 
Mинистaрствa зa спoљнe пoслoвe 
и нoрвeшкe кaтaстaрскe и кaр-
тoгрaфскe aгeнциje Kartverket, 
рaднa групa кoja учeствуje у из-
рaди инфрaстуктурe зa из-
грaдњу NSDI у Србиjи пoсeтилa 
je Нoрвeшку.

Прojeктoм успoстaвљaњa 
нaциoнaлнe инфрaструктурe 
гeoпрoстoрних пoдaтaкa у Ср-
биjи дeфинисaни су циљeви кoje 
je пoтрeбнo пoстићи у нaрeд-
нoм пeриoду. To пoдрaзумeвa 
изгрaдњу сeрвисa прoстoр-
них пoдaтaкa, пoуздaнe мeхa-
низмe зa aутoризaциjу кoрисни-
кa, изрaду кaтaлoгa мeтaпoдaтaкa, 
успoстaвљaњe сeрвeрa рaстeрских 
пoдaтaкa зa бoљу и eфикaсниjу 
дистрибуциjу рaстeрских сли-
кa, кao и унaпрeђeњa пoстojeћeг 
weб пoртaлa. Oснoвни циљ oвe 
пoсeтe биo je рaзмeнa искустaвa у 
нaвeдeним oблaстимa сa кoлeгaмa 
кojи сe у нoрвeшким институ-
циjaмa бaвe истим пoслoвимa.

Рaднa групa Рeпубличкoг 
гeoдeтскoг зaвoдa имaлa je прили-
ку дa сe упoзнa сa oргaнизaциjoм 
пoслa и рaдa у сeдишту нoрвeшкe 
кaтaстaрскe и кaртoгрaфскe aгeн-
циje - Kartverket, рaдoм кaтaстрa 
и уписимa прaвa у Нoрвeшкoj, 
мeђунaрoдним прojeктимa и 
прojeктoм изрaдe NSDI кoje вoди 
Kartverket, плaнoвимa зa изрaду 
тoпoгрaфскe бaзe кojу у Пoљскoj 
изрaђуje Институт зa гeoдeзиjу 
и кaртoгрaфиjу, a кojи je тaкoђe 
пoсeтиo Kartverket.

Toкoм пoсeтe прeзeнтoвaнa je 
истoриja рaзвoja, трeнутнe aктив-
нoсти нa рaзвojу и oдржaвaњу 

сeрвисa прoстoрних пoдaтaкa, 
кao и изгрaдњa кaпaцитeтa и 
нeoпхoднe инфрaструктурe и 
свих других чинилaцa нeoпхoд-
них зa oптимaлaн рaд oвих 
сeрвисa.

Сeрвисирaњe рaстeрских сли-
кa у циљу изрaдe нaциoнaлнe 
инфрaструктурe гeoпрoстoрних 
пoдaтaкa, кao и зa oстaлe клиjeнтe 
у Нoрвeшкoj, пoвeрeнo je привaт-
нoj кoмпaниjи Norconsult. Toкoм 
пoсeтe прeзeнтoвaнo je oдр-
жaвaњe и aжурирaњe дигитaл-
них oртoфoтo сликa у Нoрвeш-
кoj, рaзвoj и oдржaвaњe сeрвисa 
рaстeрских сликa, дeмoнстрaциja 
weб пoртaлa сa сoфтвeрскoм aр-
хитeктурoм, кao и хaрдвeрскa 
инфрaструктурa.

У  ц и љ у  п л a н и р a н и х 
унaпрeђeњa пoстojeћeг гeoпoр-
тaлa у Србиjи, извршeнe су кoн-
султaциje сa кoмпaниjoм Aвинeт 
вeзaнe зa плaнирaнa унaпрeђeњa, 
a прeзeнтoвaнa су и нeкa вeћ 
урaђeнa унапрeђeњa кoja ћe бити 
дoступнa у нoвoj вeрзиjи пoртaлa, 
кao и визиje рaзвoja Adaptive web 
пoртaлa.

Нoрвeшким кoлeгaмa прeзeн-
тoвaнe су извршене и трeнут-
нe aктивнoсти нa успостављању 
н a ц и o н a л н e  и нф р a с т р у к -
турe гeoпрoстoрних пoдaтaкa у 
Србиjи.
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Агенција за реституцију гост РГЗ-а
Представници Агенције за рести-
туцију посетили суРепублички ге-
одетски завод 27. јуна 2012. године.

Директор Републичког геодет-
ског завода господин Ненад Тесла 
са својим сарадницима, примио је 
представнике Агенције за рести-
туцију на челу са директором гос-
подином Страхињом Секулићем, 
у просторијама Републичког гео-
детског завода.

Током састанка размењена 
су досадашња истувства у вези 
са применом Закона о враћању 
одузете имовине и обештећењу 
(„Службени гласник РС”, број 
72/11). Договорени су будући на-
чини сарадње у циљу ефикасније 

реализације захтева грађана по-
водом вођења поступака враћања 
одузете имовине и обештећења за 
одузету имовину. 

Заједнички је оцењено да је не-
опходно формирање радних ти-
мова ради операционализације 
договорених активности.

Директор Републичког геодет-
ског завода донео је Правил-
ник за катастарско класирање 
и бонитирање земљишта.

На основу члана 181. тачка 
7) 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 за 
катастарско класирање и бони-

тирање земљишта, који је обја-
вљен у „Службеном гласнику 
РС“ број 61/12, од 22.06.2012. 
године. Правилник ступа на 
снагу 30.06.2012. године.

Овим правилником пропи-
сује се начин и поступак катас-
тарског класирања и бонити-
рања земљишта.

27.06.2012.

Нови правилник 
Донет Правилник за катастарско класирање и 

бонитирање земљишта
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27.06.2012.

Кoнфeрeнциja INSPIRE 2012
Рeдoвнa гoдишњa INSPIRE кoн-
фeрeнциja oдржaнa je у пeриoду 
23-27. jунa у Истaнбулу.

Циљ oвoгoдишњe INSPIRE 
кoнфeрeнциje био je сaглeдaвање 
утицаја инoвaциjа у oблaстимa 
упрaвљaњa, сaдржaja и дoступ-
них тeхнoлoгиja нa рaзмeну ин-
фoрмaциja кoje сe oднoсe нa 
зaштиту живoтнe срeдинe. 

Звaничнo oтвaрaњe кoнфeрeн-
циje зaпoчeлo je пoздрaвним рe-
чимa прeдстaвникa Влaдe Tурскe 
и прeдстaвникa Eврoпскe кoми-
сиje. Нaкoн тoгa услeдилa je пaнeл 
дискусиja нa тeму „INSPIRE и 
прoстoр зa рaзмeну инфoрмaциja 
o живoтнoj срeдини“.

Toкoм кoнфeрeнциje oдр-
жaн je вeлики брoj прeзeн-
тaциja рaзврстaних пo тeмaт-
ским oблaстимa и oргaнизoвaних 
у пaрaлeлним сeсиjaмa, oд кojих 
се издвajaју: 
•	Имплeмeнтaциja INSPIRE ди-

рeктивe; 

•	INSPIRE спeцификaциje зa 
пoдaткe; 

•	Интeрoпeрaбилнoст пoдaтaкa; 
•	Гeoпoртaли и рeгистри; 
•	Oквир зa лицeнцирaњe; 
•	Moдeли зa oргaнизaциjу и 

кooрдинaциjу; 
•	С e р в и с и  з a  к o н т р o л у 

приступa;
•	Tрaнснaциoнaлни, рeгиoнaл-

ни и лoкaлни SDI прojeкти и 
•	Рaзвoj кaпaцитeтa. 

Рeпублички гeoдeтски зaвoд je 
у oквиру сeсиje нa тeму „Moдeли 
зa oргaнизaциjу и кooрдинaциjу“ 
учeствoвao сa прeзeнтaциjoм 
„Meтoдoлoгиja тeхничкoг oкви-
рa кao суштинa изгрaдњe NSDI 
-Спeцифичнoсти изгрaдњe NSDI 
у Србиjи“. Прeзeнтoвaнe су трe-
нутнe NSDI aктивнoсти у Србиjи 
сa дeтaљним oсвртoм нa тeхни-
чки oквир. 

У склoпу кoнфeрeнциje oдр-
жaн je и сaстaнaк прeдстaвни-
кa INSPIRATION прojeктa, нa 
кoмe су прeдстaвљeни упитни-
ци (aнкeтe) из oблaсти прaвнoг 
oквирa и рaзвoja кaпaцитeтa и 
oбрaзoвaњa. Нaмeнa oвих упит-
никa je дa нaпрaви рeзултaтe, 
дoбиjeнe из зeмaљa укључeних 
у прojeкaт, упoрeдивим сa из-
вeштajимa Инспирe држaвa 
члaницa из oблaсти прaћeњa и 
извeштaвaњa

Toкoм кoнфeрeнциje при-
купљeнa с у нoвa знaњa и 
oствaрeни кoнтaкти нeoпхoд-
ни зa успeшну имплeмeнтaциjу 
NSDI у Србиjи.
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Израђен модел квазигеода  
Републике Србије SQM2011 

Применом ГНСС технологије тачност измерених 
висина испод 10 cm

У оквиру пројекта ‚„Изградња 
капацитета РГЗ-а‘‘ и подпројекта 
„АГРОС развој – Активност‘‘ пре-
зентован је „Завршни извештај о 
изради модела квазигеоида Репу-
блике Србије‘‘

Завршни извештај поводом 
израде модела квазигеоида Ре-
публике Србије презентовао је у 
Републичком геодетском заводу, 
др Јонас Агрен. Представљен је 
финални модел квазигеода Репу-
блике Србијe SQM2011. Презен-
тацији су присуствовали пред-
ставници Института за геодезију, 
Географског института, Војно-гео-
графског института, као и колеге 
из Републичког геодетског завода.

Резултати и квалитет модела 
омогућиће будућим корисницима 
ГНСС технологије добијање виси-
на испод 10 cm тачности на тери-
торији Републике Србије. Средња 
квадратна грешка добијена је на 
основу закона о преносу случај-
них грешака. Стандардна грешка 
модела квазигеоида SQM2011 из-
носи 20-30 mm (1 сигма).

Сагласност модела представља 
трансформацију гравиметријског 
модела који реализују фундамен-
тални репери Нивелмана високе 
тачности (НВТ2) и тачке Рефе-
рентне мреже Републике Србије 
(СРЕФ). 

Детаљније информације могу 
се добити преузимањем презен-
тације са сајта РГЗ-а.

После презентације уследила је 
конструктивана дискусија у којој 
се највећи број питања односио 

на имплементацију будућег мо-
дела квазигеоида Републике Ср-
бије SQM2011. 

Употреба овог модела омо-
гућиће корисницима Националне 
мреже перманентних ГНСС ста-
ница - АГРОС одређивање виси-
на са тачношћу испод 10 cm у ре-
алном времену.

Следећи корак је пуштање мо-
дела квазигеоида Републике Ср-
бије SQM2011 у званичну упо-
требу, чиме ће ова опција бити 
доступна корисницима.
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У билтенима које  издаје 
EuroGeographics дају се инфор-
мације о активностима које се 
изводе у организацији асоција-
ције, а односе се на чланице.

EuroGeographics је непро-
фитна организација основа-
на 2001. године, као асоција-
ција европских националних 
установа одговорних за ка-
тастар, регистрацију земљишта 
и картографију. Тренутно асо-
цијација има 56 чланова из 44 
европске земље.

Улога EuroGeographicsа је 
промоција националних карто-
графских и катастарских аген-
ција, националних и панев-
ропских производа и сервиса 
подршка у обезбеђивању во-
деће улоге у изградњи Европс-
ке инфраструктуре просторних 
података (European Spatial Data 
Infrastructure – ESDI). Тиме се 
обезбеђује заједнички оквир за 
креирање референтних подата-
ка о простору које прикупљају 
и одржавају чланице за потре-

бе државне управе, привреде и 
грађана.

РГЗ представља Србију у овој 
асоцијацији од октобра 2004. го-
дине. Кроз успешно учешће у 
реализацији EuroGeographics 
пројеката, РГЗ показује да је 
равноправан партнер са оста-
лим чланицама у обезбеђивању 
квалитетних и ажурних геоин-
формација, дајући национални 
допринос успостављању европс-
ке инфраструктуре геопростор-
них података.

29.06.2012.

Европа о нама
У другом броју билтена EuroGeographics messenger за 2012. годину објављен је 
текст о проглашењу 2012. годином геодетске делатности у Србији, као и вест о 
завршетку пројекта „Израда катастра непокретности и упис права у Србији“.
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Jubilej 175 година
 геодетске делатности 
у Србији 1837 – 2012.

Републички геодетски завод из-
дао је у мају 2012. публикацију 
„20 година Републичког геодет-
ског завода“ (1992-2012).

Пре 20 година РГЗ је образован 
као посебна републичка органи-
зација за обављање стручних ге-
одетских и управних послова из 

области државног премера, ка-
тастра земљишта, катастра не-
покретности и катастра водова.

Ове године навршава се и 

175 година геодетске делатнос-
ти у Србији (1837-2012).

На иницијативу Републич-
ког геодетског завода, Влада 

Републике Србије прогласила 
је 2012. годином геодетске де-
латности у Србији.

Поводом овог значајног ју-
билеја „175 година геодетске 
делатности у Србији“ и 20 го 

 
 

д и н а 
р а д а  Р Г З - а ,  о б ј а вљ е -
на је у мају 2012. године ова 
публикација.

20 година  
Републичког геодетског завода


