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Републички геодетски завод учествовао 
на 49. сајму „УЧИЛА“

Страна 3.

Републички геодетски завод, од 24. до 28. октобра 2018. године, 
учествовао је на Међународном сајму опреме и средстава за савремену 
наставу – УЧИЛА, излагањем и продајом својих картографских 
публикација.

Директорка Светске банке за регион 
Западног Балкана била у посети РГЗ-у
Пројекат „Унапређење земљишне администрације у Србији“ 
представљен Регионалној директорки Светске банке за Западни Балкан 
Линди ван Гелдер у седишту Републичког геодетског завода. 

Страна 3.

Србија шампион 
унапређења родне 
једнакости

Страна 2.

Учествујући у пилот пројекту 
Организације за храну и 
пољопривреду - FAO, изменама 
правног оквира Србија је, у 
области родне равноправности, 
заузела лидерску позицију међу 
земљама Западног Балкана. 

РГЗ реализовао акцију 
добровољног давања 
крви 

Страна 2.

Укупно 129 запослених 
Републичког геодетског завода 
одазвало се акцији добровољног 
давања крви, од којих је 115 
испунило све предвиђене 
предуслове и дало свој хумани 
допринос овој акцији.
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РГЗИНФО
Србија шампион унапређења родне једнакости

РГЗ реализовао акцију добровољног давања крви

Србија је овогодишњи шампион 
у домену унапређивања родне 
једнакости, рекла је Викторија 

Стенли, експерт Светске банке за ру-
рални развој и земљиште, честитав-
ши Републичком геодетском заводу 
на оствареним резултатима у рефор-
мама правног оквира са циљем да се 
повећа број жена којима је доступ-
но власништво над земљиштем и не-
покретностима. Она је нагласила да 
постоји висок ниво мотивисаности и 
посвећености том задатку.

У Закон о упису у катастар не-
покретности и водова унете су од-
редбе које прописују обавезни упис 
оба супружника као заједничких 
власника над непокретностима сте-
ченим у брачној заједници, појед-
ностављен је упис по службеној 
дужности оба супружника на осно-
ву извода из матичне књиге венча-

них, а на минимум је смањена такса 
за упис супружника који су у уговору 
о куповини наведени као сувласници 
непокретности.

Измене правног оквира у вези са 
непокретном имовином са циљем 
да се подржи приступ жена влас-
ништву над земљиштем спроводе се 
као део Агенде 2030 Уједињених На-
ција за одрживи развој која укључује 
17 циљева који се реализују кроз 169 
задатака. Реформе у овом домену тре-
ба да обезбеде женама једнака пра-

ва у приступу економским ресурсима 
и допринесу вишем степену једнако-
сти жена у контроли земљишта и не-
покретности и на тај начин допринесу 
и смањењу породичног насиља. Жене 
као власнице доприносе повећању 
економске ефикасности и остварењу 
бројних позитивних ефеката за пости-
зање других циљева одрживог раз-
воја као што су смањење сиромаш-
тва, безбедност хране и добробит 
домаћинстава, друштвених заједни-
ца и држава.

Републички геодетски завод и 
Институт за трансфузију крви 
Србије реализовали су акцију 

добровољног давања крви 2.ок-
тобра 2018. године, у седишту РГЗ-а, 
у сали за састанке на петом спрату.

У акцији су учествововали за-
послени у седишту Републичког 
геодетског завода и у свим бео-
градским службама за катастар 
непокретности.

Традиционално добра сарадња 
са Институтом за трансфузију крви 
настављена је и у овој години од-
зивом Републичког геодетског за-
вода да акцију добровољног да-
вања крви спроведе два пута, у 
мају и октобру, као претходне, 
2017. године.

Плакета Института за трансфузију 
крви у категорији за најуспешнију 

средину у категорији компанија/ин-
ституција/савеза/удружења додеље-

на је Републичком геодетском заво-
ду у децембру 2016. године.

Наставак са стране 1.

Наставак са стране 1.
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РГЗИНФО
Директорка Светске банке за регион Западног 
Балкана била у посети РГЗ-у

Републички геодетски завод учествовао на 49. сајму 
„УЧИЛА“
Нове картографске публика-

ције са којима се Републич-
ки геодетски завод предста-

вио на овогодишњем сајму „УЧИЛА“ 
су зидне историјске карте ,,Бој на 
Косову“ и ,,Наполеонова освајања". 
Осим ових карата у понуди су били 
и Географски и Историјски атлас, 
зидне и савијене географске и ис-

торијске карте, планови градова, ау-
то-карте, туристичке и планинарско-
туристичке карте као и CD и DVD 
издања.

Сајам „УЧИЛА“ нуди посетиоци-
ма програм за опремање образов-
них институција различитих нивоа, 
представља најновија достигнућа 
домаћих и иностраних издавача, 

предшколски и школски програм, 
опрему, учила, литературу и др.

Међународни сајам „УЧИЛА“ јед-
на је од најстаријих специјализова-
них приредби Београдског сајма.

Средња стручна школа Геодет-
ско- техничка школа Београд, која 
има дугогодишњу квалитетну са-
радњу са Републичким геодетским 
заводом, такође је, са својим ђаци-
ма и наставним кадром, била прису-
тна на Међународном сајму опреме 
и средстава за савремену наставу.

Директор Републичког геодетског завода мр Борко 
Драшковић и државни секретар у Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 

члан Савета пројекта „Унапређење земљишне админи-
страције у Србији“ Имре Керн били су домаћини састан-
ка. Драшковић је презентовао резултате пројекта, док је 
Керн дао нешто шири преглед различитих међународних 
инфраструктурних пројеката који се, попут овог, реали-
зују у Србији.

Потребе и планове за наставак пројекта презентовао 
је директор Пројекта Драган Павловић.

Начелник центра за управљање геопросторним пода-
цима Дарко Вучетић демонстрирао је рад дигиталне плат-
форме Националне инфраструктуре геопросторних пода-
таке и све предности овог новог система.

„С обзиром да веома волим географске карте, очиг-
ледно је да сам у правој институцији“ рекла је ван Гелдер 
и додатно изразила задовољство резултатима пројекта.

Регионална директорка за Западни Балкан Линда ван 
Гелдер преузела је ту позицију у јулу 2017. године и ан-

гажована је у канцеларији Светске банке са седиштем у 
Бечу. Задужена је да води дијалог о економским рефор-
мама са шест земаља Западног Балкана и развој страте-
гија Светске банке за сарадњу са тим земљама, а главни 
задатак је постизање економског раста и смањење сиро-
маштва у земљама Западног Балкана.

Наставак са стране 1.

Наставак са стране 1.
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РГЗИНФО
РГЗ у медијима

У октобру месецу Републички 
геодетски завод био је веома 
присутан у многим медијима. 

Представници РГЗ-а били су гости у 
различитим електронским медијима 
и говорили о актуелним дешавањи-
ма и новинама у раду.

Немања Човић гостовао је у еми-
сијама „Јутро са Сањом” на ТВ Сту-
дио Б и „Свитање” на ТВ Пинк, и 
говорио је о раду Инфо центра и 
могућностима електронских сер-
виса који су грађанима доступни 
на веб сајту РГЗ-а.

Наталија Пилиповић говорила је 
на ТВ Студио Б, ТВ Коперникус, ТВ 
Пинк и ТВ Хепи о апликацији еЗа-
казивање и другим електронским 
сервисима које пружа Републички 
геодетски завод.

Марија Рашковић, начелник 
Одељења за процену и вођење 
вредности непокретности, говори-
ла је за „Дневник“ РТС1 о порасту 
броја трансакција на тржишту не-
покретности у Србији.  

Маја Радовић била је гост ТВ Сту-
дио Б, ТВ Пинк и ТВ Коперникус и го-
ворила је о коришћењу апликација 
путем веб сајта Републичког геодет-
ског завода, а то су еЗаказивање и 
еКатастар. Она је такође у емисији 
„Предузетник“ ТВ Студио Б говори-
ла о еКатастру који грађанима даје 
могућност да електронски изврше 
увид у статус некретнина.

Гордана Зорић, шеф Одсека за 
информисање и сарадњу, говори-
ла је o упису непокретности брач-
них партнера у катастар приликом 
куповине непокретности на ТВ Сту-
дио Б, ТВ Коперникус и ТВ Пинк.

Гост емисије „Око економије” на 
РТС1 била је Јелена Матић Варени-
ца, помоћник директора Сектора за 
геодетске послове. Она је том при-
ликом говорила о упису објеката у 
катастар непокретности. 

Борко Драшковић, директор Ре-
публичког геодетског завода, госто-
вао је у „Београдској хроници” на 
РТС1 и говорио је о поступку оза-
коњења објеката и Дигиталној плат-
форми Националне инфраструкту-
ре геопросторних података.

Лидија Милићев гостовала 
је у емисији „Питајте“ на ТВ Сту-
дио Б и одговарала је на питања 
гледалаца која се тичу катастра 
непокретности.

Дарко Вучетић, начелник Цен-
тра за управљање геопросторним 
подацима, био је гост ТВ Студио Б и 
ТВ Пинк и говорио је о могућности-
ма које пружа Дигитална платфор-
ма Националне инфраструктуре ге-
опросторних података.


