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EuroGeographics генерална скупштина 2013
Генерална скупштина EuroGeographics асоцијације одржана је од 29. септембра 

до 2. октобра 2013. године у Варшави, Пољска
Домаћин овогодишње скупшти-
не била је Управа за геоде-
зију и картографију Пољс-
ке заједно са главним тимом 
EuroGeographics-а.

Скупштини је присуствовало 
148 делегата из 43 земље, међу 
којима су били и представници 
Републичког геодетског заво-
да из Србије. На скупштини су 
примљени нови чланови у асо-
цијацију EuroGeographics: Држав-
ни завод за геопросторне инфор-
мације из Албаније и Државни 
комитет за имовину Републике 
Белорусије. Асоцијација сада по-
крива целокупну теритирију Ев-
ропе и представља 59 институ-
цијa из 46 земаља.

Током тродневног догађаја 
стручњаци из целе Европе и ли-
дери из европских национал-

них институција за картогра-
фију, катастар и регистрацију 
земљишта, имали су прилику да 
поделе своја искуства и знања и 
разговарају о будућим трендо-
вима у области геоинформација, 
напретку ELF пројекта (European 
Location Framework Project) и  мо-
гућностима и изазовима које 
представља „Open Data” иниција-
тива. Теме Генералне скупшти-
ни биле су и: извештај управног 
одбора за 2013 годину, стратегија 
EuroGeographics-а у наредном пе-
риоду, „Open Data” повеља, сер-
вис  за ванредне ситуације - Ко-
перникус, припреме за оснивање 

UN-GGIM за Европу, будући 
трендови у катастру, оператив-
ни план 2014, буџет и претпла-
та и др.

Генерални секретар и изврш-
ни директор EuroGeographics-а, 
господин Дејв Ловел нагласио је 
да је кључ у поверењу да је обез-
беђена информација доследна 
(конзистентна) и упоредива без 
обзира на њен национални извор 
и да европске институције и при-
вреда већ имају користи од хар-
монизованих података чланица 
Асоцијације. 

Последњег дана рада Гене-
ралне скупштине гласањем су 
на упражњена места изабрани 
нови чланови управног одбо-
ра EuroGeographics асоција-
ције из Аустрије, Италије и 
Шведске.
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Организацију радионице је подр-
жао INSPIRATION пројекат у ок-
виру компоненте Подизање свес-
ти и комуникација са циљем да 
се произвођачи и корисници ге-
оподатака упознају са значајем 
метаподатака за процес изградње 
НИГП-а. Ефикасност сервиса за 
проналажење и приступ инфор-
мацијама о простору у великој 
мери зависи од поузданих и дос-
тупних метаподатака. Сходно 
томе, прва активност на импле-
ментацији INSPIRE директиве је 
омогућавање доступности мета-
података за теме из анекса I и II. 
Због тога је битно упознавање ши-
роког спектра учесника о потреби 
за њихово активно укључивање у 
реализацији ових задатака.

Радионици су присуствовали 
чланови Радне групе за технички 
оквир НИГП-а, као и представни-
ци институција које креирају или 
користе просторне податке за оба-
вљање задатака из своје надлеж-
ности. Присутни су имали при-
лику да се упознају са основним 
INSPIRE захтевима за имплемен-
тацију метаподатака, реализова-
ним активностима на регионал-
ном и националном нивоу, као и 
плановима даљег развоја. 

Током радионице презентова-
не су следеће теме:

•	 INSPIRATION	Geoportal и 
упознавање са INSPIRE ме-
таподацима: Кристијан Ан-
зорге и Тијана Андрејић, 
INSPIRATION тим; 

•	Метаподаци – препоруке за 
импелементацију: Миро Го-
ведарица, председник Радне 
групе за технички оквир; 

•	Српски едитор метаподата-
ка: Саша Миленковић, Репу-
блички геодетски завод; 

•	Активности на имплемен-
тацији каталог сервиса за 
метаподатке у Србији: Вла-
димир Митић, Репубички ге-
одeтски завод; 

•	Значај метаподатака за 
НИГП: Срђан Дабић, Репу-
блички геодeтски завод.
Након презентовања тренут-

ног статуса и искуства на при-
купљању и публиковању ме-

таподатака, дискутовало се о 
практичним питањима и диле-
мама у имплементацији. При-
сутни су активно учествовали 
у дискусији и истакли пробле-
ме с којима се сусрећу при при-
купљању метаподатака за своје 
скупове података.

Укључивање свих заинтересо-
ваних страна и успешна сарадња 
су кључни фактори за имплемен-
тацију НИГП-а.

03. 10. 2013.

Радионица о метаподацима
Уз подршку INSPIRATION пројекта у организацији Републичког геодетског 
завода у Београду је 3. октобра 2013. године у хотелу Holiday INN одржана 

радионица о метаподацима

Драгица Пајић, РГЗ

Саша Миленковић, РГЗСаша Ђуровић, РГЗ
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04. 10. 2013.

Посета делегације Националне агенције 
за катастар и регистрацију земљишта 

Румуније

вању са информационим систе-
мима у РГЗ-у у функцији катастра 
непокретности, пословима изра-
де дигиталних катастарских пла-
нова, катастра водова и искустви-
ма надзора у оснивању катастра 
непокретности. Организован је и 
обилазак организационих једини-
ца у седишту РГЗ-а - Одељењу ар-
хива у Сектору за информатику и 
комуникације у циљу упознавања 
са организацијом и радом Диги-
талног архива и Сектору за топо-
графију и картографију - Одељењу 
за фотограметрију и даљинску де-
текцију и Одељењу за основни то-

пографски модел и државне кар-
те. Програм посете обухватио је 
и упознавање са процедурама и 
радом организационих јединица 
РГЗ-а кроз обилазак Службе за 
катастар непокретности Београд 
1 која је надлежна за градске бе-
оградске општине Стари Град и 
Врачар.

Током састанака обе стра-
не су истакле значај ове посете 
која је потврдила сличности из-
међу система земљишне админи-
страције две пријатељске земље, 
као и могућности за сарадњу у 
будућности.

Данијел Роберж, Светска банка и Ивана Станковић, РГЗ Посета дигиталном архиву РГЗ-а

Делегација Националне аген-
ције за катастар и регистрацију 
земљишта Румуније посетила је 
3. и 4. октобра 2013. године Репу-
блички геодетски завод. Посета 
делегације из Румуније, саставље-
на од руководилаца, стручњака за 
катастар и регистрацију и пред-
ставника Светске банке, госпо-
дина Данијела Робержа (Daniel 
Roberge), имала је за циљ упозна-
вање са искуствима Републике 
Србије на пословима оснивања 
катастра непокретности, као је-
динствене евиденције о непокрет-
ностима и упису права на њима.

Чланови делегације имали су 
прилике да се ближе упознају са 
надлежностима РГЗ-а и да кроз 
презентације и дискусију раз-
мене искуства и примере до-
бре праксе у области земљишне 
администрације.

Првог дана посете, гостима су 
презентовани организација и де-
локруг рада РГЗ-а, историјски раз-
вој катастра у Републици Србији, 
правни оквир, као и послови на 
оснивању и одржавању катастра 
непокретности. Други дан студијс-
ке посете био је посвећен упозна-
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За успостављање НИГП-а од 
есенцијалног значаја је креирање 
функционалног организацио-
ног и правног оквира. Имајући 
у виду сложеност и временско 
трајање INSPIRE имплемента-
ције, организована је радионица 
ради размене искустава на ев-
ропском, регионалном и нацио-
налном нивоу о доброј пракси и 
изазовима у имплементацији. 

З а х в а љ у ј у ћ и  п о д р ш ц и 
INSPIRATION пројекта омогуће-
но је учешће водећих експерата 
из Немачке, Аустрије, Хрватске 
и Македоније у дефинисању ор-
ганизационих и правних инстру-
мената за израду инфраструкту-
ре просторних података. 

Присутни су се упознали 
са статусом имплементације 
INSPIRE директиве у национал-
но законодавство, као и о орга-
низационим и техничким аспе-
ктима кроз презентације: 
•	 INSPIRATION  – Инфра-

структура просторних по-
датака у земљама Западног 

Балкана: Кристијан Анзорге, 
INSPIRATION тим; 

•	Законски и институционал-
ни оквир за INSPIRE – им-
плементација у Немачкој: 
Мартин Ленк, Савезно ми-
нистарство за животну среди-
ну, заштиту природе и нукле-
арну сигурност, Немачка; 

•	SDI у Хрватској – Изазови 
у имплементацији закона: 
Марјана Зелић, Државна гео-
детска управа, Република Хр-
ватска; 

•	SDI у Македонији – На-
црт SDI закона: Соња Ди-

мова, Агенција за катастар 
непокретности, Република 
Македонија.
После сесије о институ-

ционалним питањима и искуст-
вима на изради и примени зако-
на о SDI одржан је округли сто 
са учесницима. Милош Живко-
вић, председник Радне група за 
правни оквир и Славиша Та-
томировић, председник Радне 
групе за сарадњу председава-
ли су дискусијом. Присутни су 
исказали интересовање за иску-
ства и национална решења која 
се односе на: организационе ас-

04. 10. 2013.

Радионица о институционалном 
оквиру НИГП-а

Уз подршку INSPIRATION пројекта у организацији Републичког геодетског 
завода у Београду је 4. октобра 2013. године у хотелу Holiday INN одржана 

радионица о институцоналном оквиру НИГП-а
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пекте реализације пројекта из 
области заштите животне сре-
дине; условима за размену по-
датака и коришћење слободних 
просторних података од стра-
не јавних предузећа; надлеж-
ностима и обавезама SDI органа 
и других учесника; начина фи-
нансирања производње подата-
ка о простору и друга питања 
од значаја за успостављање SDI 
компоненти.

После округлог стола пред-
ставници националних инсти-
туција презентовали су значај 
геоинформација за обављање 
послова из надлежности својих 
организација, као и реализацију 
актуелних пројеката заснованих 
на употреби података о прос-
тору, при чему су презентова-
не следеће теме:
•	Интеграција РГЗ Адресног 

Регистра са ЈИС МУП-а: 
Сретен Крстић и Иван Ко-
лавчић,  Минис тарс тво 
унутрашњих послова; 

•	Употреба ГИС-а у Попису 
становништва, домаћинста-

ва и станова 2011: Миливоје 
Грбовић, Републички завод 
за статистику; 

•	Значај геоподатака за хи-
дрометеорологију: Слави-
мир Стевановић, Републички 
хидрометеоролошки завод; 

•	Инфраструктура простор-
них података за пољопри-
вреду: Борислав Брунет, 
Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство; 

•	Размена података у јавној 
администрацији – искуство 
са mash-up: Мирсад Аговић, 
Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Бео-
града Ј.П.;

•	Употреба геоинформација у 
транспортном сектору: Ива-
на Костић и Душан Илкић ЈП 
„Путеви Србије”.
Сесија са националним пре-

зентацијама је показала важ-
ност умрежавања јавних инсти-
туција и неопходност међусобне 
сарадње на обезбеђењу ефикас-
них јавних сервиса заснованих 

на просторним подацима. Ус-
лед тога наглашена је неопход-
ност унапређења постојећих ка-
пацитета и боља доступност и 
размена геоинформација кроз 
успостављање НИГП-а према 
захтевима и потребама нацио-
налног гео-сектора. 

Првенствено, радионица је 
имала за циљ упознавање чла-
нова Савета НИГП-а и радних 
група са статусом и изазови-
ма у имплементацији INSPIRE 
директиве у европским земља-
ма и региону, ради пронала-
жења адекватних решења у 
реализацији активности на 
формулисању стратегије, за-
кона о НИГП-у и споразума о 
сарадњи. 

Поред чланова тела НИГП-а, 
радионици су присуствовали и 
представници министарстава, 
завода, агенција, органа ауто-
номних покрајина и локалних 
самоуправа, јавних предузећа, 
научно-образовних установа и 
приватног сектора који произ-
воде или користе геоподатке.

Славимир Стевановић

Соња Димова Сретен Крстић

Мартин Ленк

Кристијан Анзорге
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10. 10. 2013.

Студијска посета Фонду за пољопривредно 
земљиште и шуме у Љубљани

Студијска посета Фонду за пољопривредно земљиште и шуме у Љубљани 
(Република Словенија) организована је 9. и 10. октобра 2013. године у оквиру 

пројекта "Рурални развој: Ефикасно управљање земљиштем" (2013-2015)
Пројекат финансира Европска 
унија, Министарство за економ-
ску сарадњу и развој Савезне Ре-
публике Немачке и Министар-
ство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. Имплементацију 
пројекта спроводи Немачка ор-
ганизација за техничку сарадњу 
(GIZ). 

Oсновни циљ пројекта је 
очување фонда пољопривред-
ног земљишта, спречавање ње-
гове деградације и унапређење 
коришћења пољопривредног 
земљишта изградњом инфра-
структуре и укрупњавањем пар-
цела. Један од важнијих резултата 
пројекта биће израда Географског 
информационог система који тре-
ба да омогући бољу контролу ко-
ришћења и ефикасно управљање 
пољопривредним земљиштем, као 
и боље планирање и спровођење 
земљишно-руралне политике. Сис-
тем ће располагати и свим неоп-
ходним подацима о катастарским 
парцелама које ће обезбедити Ре-
публички геодетски завод.

Реализација пројекта треба да 
омогући стварање механизама за 
побољшање услова живота и рада 
пољопривредника и то у најнераз-
вијенијем делу Србије - на југоис-

току и југу. Пројекат ће се реализо-
вати у више локалних самоуправа 
које се налазе у овом подручју и то 
треба да послужи као добар при-
мер и другим локалним самоупра-
вама, Министарству пољопривре-
де и другим државним органима 
како би унапредили рурални и ре-
гионални развој ових подручја.

Циљ посете је био да се Рад-
на група за израду информацио-
ног система пољопривредног 
земљишта из Управе за пољопри-
вредно земљиште Министарства 
пољопривреде, шумарства и во-
допривреде упозна са информа-
ционим системом који користи 
Фонд за пољопривредно земљиште 
и шуме Словеније, његовим мо-

гућностима, везом са осталим 
државним системима, израдом 
техничке документације, проце-
сом његове имплементације, као 
и потенцијалним проблемима. Том 
приликом учесницима су предста-
вљени стандарди и пракса коју у 
свом раду користи Словенија као 
земља чланица ЕУ, како би се боље 
упознали са захтевима у области 
земљишне политике у процесу ЕУ 
интеграција.

Делегацију из Републике Ср-
бије су чинили представници Ми-
нистарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, Републичког 
геодетског завода, представници 
GIZ-е и консултанти ангажовани 
на пројекту.
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Гравиметријска мерења за из-
раду Основне гравиметријс-
ке мреже Македоније извр-
шио је Републички геодетски 
завод у сарадњи са фирмом 
Geotechengineering.Ltd из Бугарс-
ке. Извршено је мерење разли-
ке убрзања између 25 тачака Ос-
новне гравиметријске мреже које 
су биле равномерно распоређе-
не на међусобном растојању од 
30 до 50 километара. Такође, ме-
рене су по 3 тачке микро мреже 
у близини тачака са асполутним 
убрзањем, и то: у Скопљу, Охри-
ду и Валандову. 

Мерења су вршена методом 
звезде, што омогућава да сва-
ка страна полигона буде неза-
висно мерена (између 2 тачке) 
чиме се постиже велика поузда-

ност мерених величина. Грави-
метријска мерења су извођена 
са 2 гравиметра: SCINTREX CG5, 
власништво РГЗ-а и SCINTREX 
CG3+, који је рентиран од фирме 
SCINTREX. Мерено је истовре-
мено са оба инструмента: са CG5 
на стубу са болцном и са CG3+ 
на стабилизационој бетонској 
плочи.

Пре мерења урађено је поде-
шавање оба инструмента у исти 
режим рада, односно сетовање 
истих параметара. Калибрација 
инструмената вршена је на кали-
брационој бази Скопље – Охрид 
између две апсолутне тачке на 
почетку радова, на средини и на 
крају после завршених мерења.

Обрада резултата мерења вр-
шена је паралелно са мерењима 

на два места, у РГЗ-у у Београду 
и на Факултету у Софији, у раз-
личитим софтверима. За кона-
чне резултате обраде података 
узета је средња вредност. До-
бијени резултати обраде по-
датака показали су јако добру 
поузданост Основне гравиме-
тријске мреже Македоније чиме 
је РГЗ добио важну референцу 
за учешће на истим или сличним 
пројектима. 

Из Сектора за геодетске ра-
дове РГЗ-а гравиметријска ме-
рења је изводио Андрија Петро-
вић, дипл. геод. инж., обраду 
података вршила je Александра 
Стојановић, дипл. инж. геоф. а 
стручну помоћ пружио је проф. 
др Мирослав Старчевић, дипл. 
инж. геоф.

10. 10. 2013.

Завршена мерења на Основној 
гравиметријској мрежи Македоније

Радови на Основној гравиметријској мрежи Македоније, започети крајем 
августа 2013. године, завршени су почетком октобра по планираној динамици
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10. 10. 2013.

Посета JRC-у, Агенцији за заштиту 
животне средине и Савезном заводу за 

калибрацију и мерење Аустрије
У организацији INSPIRATION 
пројекта представници земаља у 
региону посетили су од 8. до 10. 
октобра 2013. године Заједнички 
истраживачки центар у Испри у 
Италији и Агенцију за заштиту 
животне средине и Савезни завод 
за калибрацију и мерење у Бечу у 
Аустрији.

Делегацију, коју су чинили 
представници нациналних ин-
ституција за геодезију, катастар 
и картографију земаља у регио-
ну, у име Заједничког истражи-
вачког центра у Испри у Ита-
лији поздравио је господин Пол 
Смитс. После седам презентација 
о актуелним активностима на им-
плементацији INSPIRE директиве, 
представници свих националних 

институција из региона презенто-
вали су своја очекивања од JRC-а.

У оквиру посете Агенцији за 
заштиту животне средине у Бечу 
делегација се упознала са де-
локругом рада Агенције са ак-

центом на примену INSPIRE 
директиве.

Током песете Савезном за-

воду за калибрацију и ме-
рење (Bundesamt fur Eich und 
Vermessungswesen - BEV), после 
поздравног говора председни-
ка BEV-а, делегација се упознала 
са топографским производима и 
сервисима које нуди BEV, новим 
аустријским регистром катастра 
непокретности, сервисима прос-
торних података за кориснике 
и достигнућима BEV-а у оквиру 
примене INSPIRE директиве.

Памер Андреас, BEV Владо Цетл, JRC Вернер Хофман, BEV

Заједнички истраживачки 
центар (Joint Research Centre - 
JRC) саставни је део Европске 
Комисије и представља органи-
зацију засновану на истражи-
вању и обезбеђивању научно-
техничке подршке креирању и 

реализацији политике ЕУ. Ин-
ститути у саставу JRC обављају 
истраживања у интересу грађа-
на и индустрије Европе. Знање 
којим располаже JRC помаже у 
разумевању веза технологије, 
економије и друштва.
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15. 10. 2013.

Свечано отварање пројекта „Размена 
катастарских података између  

Београда и Приштине”
Дана 15. октобра 2013. године у Републичком геодетском заводу свечано је обележен 
почетак пројекта „Размена катастарских података између Београда и Приштине”
Свечаности поводом почетка 
пројекта присуствовали су: испред 
ЕУ делегације у Београду, шеф де-
легације ЕУ Мајкл Девенпорт, 
аташе Делегације Европске уније 
Карл-Хајнц Вогел и Мишел Мо-
ран испред ЕУ делегације у Приш-
тини, у име Министарства грађе-
винарства и урбанизма, државни 
секретар Милан Миљевић, Дејан 
Павићевић, Официр за везу Владе 
Србије у Приштини, представници 
других државних органа и РГЗ-а.

Директор РГЗ-а, господин Зо-
ран Крејовић отварајући догађај 
истакао је значај пројекта, како 
за становништво, тако и за РГЗ 
и друштво у целини. Пројекат ће, 
осим скенирања преко 12 милиона 
страница разнородне документа-
ције, преко 130000 фотоскица и 
преко 7400 планова, допринети 
и целокупном развоју РГЗ-а као 
институције. 

У име ЕУ делегације присут-
нима се обратио господин Мајкл 
Девенпорт који је нагласио да 

су циљеви пројекта врло важни, 
како у смислу непосредног оства-
ривања пројектних задатака, тако 
и у ширем смислу који обухвата 
унапређење односа између Београ-
да и Приштине.

У свом обраћању господин Па-
вићевић је истакао задовољство 
што је и сам непосредно учество-
вао у почетним преговорима веза-
ним за припрему пројекта. У име 
Министарства грађевинарства и 
урбанизма присутнима се обратио 
државни секретар господин Милан 
Миљевић, који је такође истако зна-
чај пројекта и његових циљева.

У оквиру презентације пројект-
ног тима презентован је филм о 
Дигиталном Архиву РГЗ-а.

Подршку почетку пројекта 
својим присуствовом дали су 
и представници Министарства 
спољних послова, Министарства 
пољопривреде, шумарства и во-
допривреде, Републичког хидроме-
теоролошког завода, као и предста-
вници медија.Мајкл Девенпорт, шеф делегације ЕУ

Зоран Крејовић, директор РГЗ-а

Обраћање Милана Миљевића, државног секретара



РГЗ инфо – 10/201310

У организацији Сталне конфе-
ренције градова и општина у 
Зрењанину је 22. октобра 2013. 
године одржан четврти састанак 
ГИС мрежа СКГО. 

Учеснике састанка је на по-
четку поздравио Душко Ради-
шић, помоћник градоначелника 
Града Зрењанина.

Републички геодетски завод је 
одржао две презентације:
•	Web сервиси РГЗ-а као 

подршка локалном ГИС-у;
•	Статус успостављања НИГП-

а и геопортала.
Презентације су одржали и 

Географски институт САНУ 

„Јован Цвијић”, као и пред-
ставници Града Шапца, Гра-
да Зрењанина и Сталне конфе-
ренције градова и општина. У 
оквиру дискусије констатована 

је боља сарадња РГЗ-а и локал-
не самоуправе, као и да су на-
прављени помаци и предложене 
нове идеје за даља унапређења 
сарадње.

22. 10. 2013.

Сарадња са локалном самоуправом

18. 10. 2013.

Студијска посета геодетског 
друштва Херцег-Босне

П р едс т а в н и ц и  г е оде тс ког 
друштва Херцег-Босне посети-
ли су 18. октобра 2013. године 
Републички геодетски завод са 
циљем да се упознају са делокру-
гом рада РГЗ-а и искуствима на 
пословима оснивања катастра 
непокретности. 

Гостима су презентовани орга-
низација и делокруг рада РГЗ-а, 
организациона структура Сек-
тора за катастар непокретности 
и послови на оснивању и одржа-
вању катастра непокретности. На-

кон презентација организован је 
обилазак организационих једини-
ца у седишту РГЗ-а, и то: Дигитал-
ном архиву у Сектору за инфор-
матику и комуникације, Сектору 
за топографију и картографију 
и Сектору за геодетске радове - 
Контролни центар АГРОС. 

Колеге из Босне и Херцего-
вине изразиле су захвалност и 
задовољство организацијом и 
програмом посете и позвали 
представнике Републичког гео-
детског завода да посете Сарајево.

22. 10 .2013.

Одржана 3. 
седница Комисије 

Комисија Владе Републике Ср-
бије, образована за послове 
стандардизације географских 
имена, одржала је 22. октобра 
2013. године у просторијама 
РГЗ-а трећу седницу на којој 
су разматрана питања према 
дневном реду. 

На седници је усвојен По-
словник о раду Комисије и 
разматране су активности у 
наредном периоду. Договоре-
на је израда web стране Коми-
сије која ће омогућити транс-
парентност у раду Комисије и 
комуникацију свих заинтере-
сованих страна са Комисијом. 
Стручну и административно-
техничку подршку Комисији 
пружа РГЗ.
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25. 10. 2013.

РГЗ на Microsoft	Синергија	Public	Sеctоr	Dаy
У оквиру Microsoft Синергија 13 
конференције 25. октобра 2013. 
године одржан је Public Sеctоr Dаy 
у хотелу Hyatt Regency у Београду 
на којем су присуствовали и пред-
ставници Републичког геодетског 
завода.

Скуп је отворио председник 
Владе Републике Србије и ми-
нистар унутрашњих послова гос-
подин Ивица Дачић, који је том 
приликом истакао значај извоза 
софтвера за привреду земље.

Главна тема овогодишњег 
Public Sector Day била је при-
мена информационих техноло-
гија у јавном сектору. У уводном 

делу скупа представљена је апли-
кација за електронску јавну на-
бавку од стране E-Smart Systems, 
док је у другом делу организова-
на панел дискусија на тему „Open 
Government”. Дискусију је водио 
модератор Зоран Станојевић, а 
учесници панела су били:
•	Стефан Лазаревић, државни 

секретар, Министарство спољ-
не и унутрашње трговине и те-
лекомуникација Републике Ср-
бије;

•	Слободан Недељковић, помоћ-
ник министра, Министарство 
унутрашњих послова Републи-
ке Србије;

•	Дејан Цветковић, Regional 
Technolog y  O f f i ce r  CEE, 
Microsoft;

•	Ратко Мутавџић, независни 
консултант;

•	Го р а н  В ељ ов и ћ ,  S a l e s & 
Marketing Director, E-Smart 
Systems;

•	Срђан Младеновић, Program 
Manager – BSC Enterprise, 
ComTrade IT Solutions and 
Services;

•	Владан Живановић, Chief sales 
Officer, SAGA;

•	Рајко Јовановић, Business 
Solution Manager, S&T Serbia.
У трећем, последњем, делу 

одржано је предавање представ-
ника Microsoft-a на тему Software 
Assurance Benefit где се гoвoри-
ло o стрaтeгиjи и мoдeлимa 
сaрaдњe измeђу Microsoft-а и jaв-
нoг сeктoрa.

У организацији Државне геодет-
ске управе Хрватске, Геодетског 
факултета Свеучилишта у Загре-
бу и Хрватске коморе овлаште-
них инжењера геодезије у Опа-
тији је 24. и 25. октобра 2013. 
године одржана 3. CROPOS кон-
ференција на којој су учествова-
ли и представници Републичког 
геодетског завода.

Конференцију је отворила 
министарка грађевинарства и 
просторног уређења, госпођа 
Анка Мрак-Тариташ, која је 
нагласила да од успостављања 
CROPOS система он служи сви-

ма који се баве простором, не 
само геодетама. У наставку 
конференције представљен је 
CROPOS систем - државна мре-
жа референтних GNSS станица, 
који је Државна геодетска упра-
ва увела у службену употребу 9. 
децембра 2008. године. У окви-
ру првог дана одржавања кон-
ференције организована је из-

ложба излагача мерне и друге 
опреме.

Другог дана конференције, у 
оквиру сесије о GNSS мрежама 
у окружењу, учесници су имали 
прилику да се упознају са стату-
сом GNSS мрежа земаља у реги-
ону. РГЗ је презентовао развој 
мреже перманентних GNSS ста-
ница Републике Србије - АГРОС 
и успостављање LAC центра EPN 
мреже у Контролном центру 
РГЗ-а. У другом делу сесије 
представљени су радови на тему 
практичне примене CROPOS 
система - искуства корисника.

25. 10. 2013.

Одржана 3. CROPOS конференција у Опатији
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27. 10. 2013.

Учешће РГЗ-а на 44. Сајму „УЧИЛА”
У оквиру 58. Међународног сајма 
књига од 20. до 27. октобра 2013. 
године на Београдском Сајму је 
одржан и 44. Међународни сајам 
опреме и средстава за савремену 
наставу – УЧИЛА. Сајам „УЧИ-
ЛА” понудио је посетиоцима про-
грам за опремање образовних 
институција различитих нивоа, 
представио је најновија достиг-
нућа домаћих и страних издавача, 
предшколски и школски програм, 
опрему, учила, литературу и др.

Републички геодетски завод је 
и ове године узео учешће на Сајму 
„УЧИЛА” излагањем и продајом 
својих картографских публика-
ција: географски и историјски ат-
лас, зидне и савијене географске и 
историјске карте, планови градо-
ва, ауто-карте, туристичке и пла-
нинарско-туристичке карте, CD и 
DVD издања и др.

За време трајања Сајма „УЧИ-
ЛА” на штанду Републичког ге-
одетског завода промовисане су 
нове картографске публикације (4 
историјске карте) израђене током 
2013. године.

На 44. Сајму „УЧИЛА” Ре-
публички геодетски завод се 
такмичио и освојио „Златну 
таблу” у категорији/робној гру-
пи „Учионичка и лабораторијска 
опрема” за нову картографску 
публикацију „Велика географ-
ска открића”, зидна историјска 
карта. Аутор карте је професор 
Даницa Лепојевић, док је кар-

тографску обраду урадио Репу-
блички геодетски завод.

Ова картографска публика-
ција намењена је за примену у 
образовном процесу у основ-
ној школи у настави из предме-
та Историја и може се користити 
као наставно средство у оквиру 
плана и програма за VII разред 
основне школе. 

Освојена „Златна табла”


