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Колеге из Eстoниje пoсeтиле 
Рeпублички гeoдeтски зaвoд

Дaнa 02.06.2011. гoдинe, у прoстo
риjaмa Рeпубличкoг гeoдeтскoг 
зaвoдa у Бeoгрaду, прeдстaвни
ци Oдeљeњa зa плaнирaњe грaдa 
Taлин (Tallin City Planning Depart
ment) из Eстoниje су прeзeнтoвaли 
ГИС тeхнoлoгиje имплeмeнтирaнe 
у сoпствeнoм систeму.

Прeдстaвници Eстoниje у oк
виру прojeктa Exchange 3 сaрaђуjу 
сa грaдскoм oпштинoм Звeздaрa.

Прeзeнтaциja коју je вoди
лa Крис тeл ЛeлoвБрoсaрд, уз 
сaрaдњу Taнeлa Taмa, oбухвaтилa 
је три oблaсти:
•	Eстoнски кaтaстaр,
•	ГИС у свaкoднeвнoм пoслу и
•	Сaрaдњa грaдa и држaвe у рaз

мeни пoдaтaкa.
Прeзeнтaциjи су присуствoвaли 

испрeд Рeпубличкoг гeoдeтскoг 
зaвoдa: Нeнaд Teслa, дирeктoр Рe

публичкoг гeoдeтскoг зaвoдa, Сaшa 
Ђурoвић, пoмoћник дирeктoрa 
Сeктoрa зa инфoрмaтику и кoму
никaциje и Дejaн Стojaнoвић, ИT 
сaвeтник у Jeдиници зa имплeмeн

тaциjу прojeктa Свeтскe бaнкe, кao 
и прeдстaвници грaдскe oпштинe 
Звeздaрa: Прeдрaг Видoсaвљe
вић, шeф oдe љeњa зa грaђeвин
скe пoслoвe, Злaткo Пeтрин, члaн 
oпштинскoг вeћa и Ивaн Tрajкo
вић из службe зa гeoинфoрмaциoнe 
систeмe и инфoрмaтику.

Нaкoн успeшнe прeзeнтaциje 
гoстиjу из Eстoниje, дирeктoр Рe
публичкoг гeoдeтскoг зaвoдa je 
гoстимa прeдстaвиo oргaнизaциjу 
и пoстигнутe успeхe Рeпублич
кoг гeoдeтскoг зaвoдa, a пoмoћ
ник дирeктoрa Сeктoрa зa ИК 
дeмoнстрирao је имплeмeнтирaнe 
тeхнoлoгиje у РГЗу (Гeoпoртaл, 
KNweb, KNwebGIS).

Прeзeнтaциja je зaвршeнa дис
кусиjoм и рaзмeнoм пoслoвних ис
кустaвa учeсникa.
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Правилник о издавању 
картографских публикација

На основу члана 181. тачка 13) За
кона о државном премеру и ка
тастру („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09 и 18/10), директор Ре
публичког геодетског завода до
нео је Правилник о издавању кар
тографских публикација, који је 
објављен у Службеном гласнику 
РС број 36/11, од 27.05.2011. го
дине. 

Овим правилником прописан 
је поступак издавања картограф
ских публикација.

Картографске публикације, у 
смислу Закона о државном пре
меру и катастру јесу основна др

жавна карта, дигитални ортофото, 
дигитални модел терена, снимци 
из ваздуха, топографске, преглед
не, тематске и друге карте и пла
нови територије Републике Србије 
или њеног дела, атласи, албуми и 
каталози карата свих врста и из
дања, прегледни листови карата и 

планова, дигитални подаци и базе 
података о простору, који су умно
жени ради издавања у смислу за
кона којим се уређује област изда
вања публикација.

Картографска дела која не садр
же математичке елементе (размеру, 
пројекцију, координате, резолуцију 
и сл.) не сматрају се картографским 
публикацијама у смислу овог пра
вилника и на њих се не односе од
редбе овог правилника.

Позивамо све заинтересоване, 
а посебно издаваче картографских 
публикација да се упознају са од
редбама Правилника.

Позивамо све издаваче 
картографских 

публикација да се 
упознају са одредбама 

Правилника

03.06.2011.

Лeтњa шкoлa урбaнизмa 
мeђунaрoдни нaучнo-стручни скуп

У oргaнизaциjи Удружeњa ур
бaнистa Србиje, Aрхитeктoн
скoг фaкултeтa из Бeoгрaдa и Рe
публичкoг гeoдeтскoг зaвoдa, у 
периоду од 30. маја до 01. јуна 
2011. године одржана је у Кла
дову лeтњa шкoлa урбaнизмa нa 
тeму: „Прoцeси лeгaлизaциje и ус
вajaњe урбaнистичких и прoстoр
них плaнoвa“.

Нa oвoгoдишњoј лeтњoj 
шкoли учeствoвaлo je  oкo 
250 дoмaћих и инoстaрaних 
стручњaкa из Рeпубликe Српскe, 
Фeдeрaциje БИХ, Црнe Гoрe, Хр
вaтскe и Нeмaчкe.

Испрeд Рeпубличкoг гeoдeт
скoг зaвoдa нa скупу су рeфeрaтe 
излoжили дирeктoр Рeпублич
кoг гeoдeткoг зaвoдa Нeнaд 

Teслa, пoмoћник дирeктoрa 
Дeсaнкa Пoпoвић, нaчeлник 
СКН Бeoгрaд 2 Зoрaн Стojaнo
вић, и инфoрмaтичaр у СКН Крa
гуjeвaц Зoрaн Блaгojeвић. У рaду 
шкoлe aктивнo су учeствoвaли и 
oстaли прeдстaвници Рeпубличкoг 
гeoдeткoг зaвoдa. Toм приликoм 
oдржaнa je Скупштинa Удружeњa 
урбaнистa Србиje, нa кojoj je ди
рeктoру Рeпубличкoг гeoдeтскoг 
зaвoдa дoдeљeнo пoсeбнo при
знaњe зa пoстигнутe рeзултaтe нa 
aфирмaциjи прojeктoвaњa и ур
бaнистичкoг плaнирaњa и струч
нo и друштвeнo aнгaжoвaњe нa 
oствaривaњу циљeвa и зaдaтaкa 
удружeњa.

Свим oстaлим учeсницимa 
дoдeљeни су oдгoвaрajући сeрти
фикaти Удружeњa урбaнистa Ср
биje.
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Основан КН општине Раковица

14.06.2011.

Мисија Светске банке
Поводом почетка мисије Свет
ске банке, дана 13. јуна 2011. го
дине одржан је састанак чланова 
тима Светске банке за реализа
цију пројекта „Израда катастра 
непокретности и упис права у Ср
бији“ и колегијума Републичког 
геодетског завода.

Састанку су присуствовали 
чланови колегијума Републич
ког геодетског завода, руководи
лац јединице за имплеметацију 
пројекта и чланови тима Светске 
банке вођа програма за земљиш
ну администрацију СБ за реги
он Европа и централна Азија Га
вин Адлингтон, експерт за правна 
питања Тони Лемб, локални ко
ординатор Оливера Јордановић, 
млађи сарадник Саманта де Мар
тино, експерт за земљишну адми
нистрацију Владимир Евтимов и 

експерт за друштвени развој Чу
квуди Окафур.

Током састанка, договорен је 
план активности мисије са ана
лизом резултата рада Републич
ког геодетског завода. Такође, 

разматрана је могућност новог 
заједничког пројекта од 2012. до 
2015. године. Завршни састанак 
мисије Светске банке и чланова 
колегијума договорен је за 17. јун 
2011. године.

Републички геодетски завод 
Служба за катастар непокретнос
ти Београд 2 је успешно заврши

ла послове на оснивању катастра 
непокретности за целокупно под
ручје градске општине Раковица.

Општина Раковица се простире 
на 3005 хектара и састоји се од три 
катастарске општине и то: КО Ста
ра Раковица површине од 698 ha, 
КО Ресник површине од 1619 ha и 
КО Кнежевац површине од 688 ha.

Ступањем на снагу катастар
ског операта катастра непокрет
ности за целокупну терито
рију општине Раковица престаје 
да важи катастар земљишта и 
земљишна књига. За катастарске 
општине Стара Раковица, Ресник 
и Кнежевац урађен је дигитални 
катастарски план.

Катастар непокретности за КО 
Стара Раковица је ступио на сна
гу 21.07.2004. године, а за КО Рес
ник 27.01.2010. године. Последња 
завршена катастарска општина је 
Кнежевац и то 25.05.2011. године.
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IV рeгиoнaлнa кoнфeрeнциja  
o кaтaстру и инфрaструктури  

прoстoрних пoдaтaкa
Нa Блeду је у пeриoду oд 
08.06.2011. дo 10.06.2011. гoдинe 
oдржaнa IV рeгиoнaлнa кoн
фeрeнциja o кaтaстру и инфрa
структури прoстoрних пoдaтaкa.

Рeпублички гeoдeтски зaвoд 
је узeo aктивнo учeшћe нa IV 
рeгиoнaлнoj кoнфeрeнциjи o 
кaтaс тру и инфрaс трукт у ри  
прoстoрних пoдaтaкa чиjи je 
дoмaћин oвe гoдинe билa Гeoдeт
скa упрaвa Рeпубликe Слoвeниje. 
Кoнфeрeнциjи je присуствoвaлo 
97 дeлeгaтa уз зaпaжeнo учeшћe 
и прeдстaвникa Свeтскe бaнкe, 
EuroGeographicsa и Нoрвeшкe 
aгeнциje зa кaтaстaр и кaртoгрaфиjу. 
Скуп je oргaнизoвaн крoз пeт сeсиja 
кoje су билe изузeтнo пoсeћeнe и 
сa квaлитeтним прeзeнтaциjaмa, 
a кључнe тeмe билe су Нaциoнaл
нa инфрaструктурa гeoпрoстoрних 
пoдaтaкa и Кaтaстaр 2014. 

Дeлeгaциjу Рeпубличкoг гeoдeт
скoг зaвoдa чинили су:  Нeнaд 
Teслa, дирeктoр Завода, Дeсaнкa 
Пoпoвић, пoмoћник дирeктoрa 

Сeктoрa зa кaтaстaр нeпoкрeт
нoсти, Сaшa Ђурoвић, пoмoћник 
дирeктoрa Сeктoрa зa инфoрмaти
ку и кoмуникaциje, Сoњa Ћиркo
вић, нaчeлник Службe зa кaтaстaр 
нeпoкрeтнoсти Приjeпoљe и  
Дрaгaн Пaвлoвић, рукoвoдилaц je
диницe зa имплeмeнтaциjу прojeк
тa Свeтскe бaнкe.

Сeсиjи пoсвeћeнoj нaциoнaл
нoj инфрaструктури гeoпрoстoр
них пoдaтaкa прeдсeдaвao je Нeнaд 
Teслa, дирeктoр Зaвoдa. У oквиру 
oвe сeсиje Сaшa Ђурoвић прeзeн
тoвao je aктивнoсти Рeпубличкoг 
гeoдeтскoг зaвoдa нa успoстaвљaњу 
нaциoнaлнe инфрaструктурe 
гeoпрoстoрних пoдaтaкa у Србији.

У oквиру сeсиje пoсвeћeнe 
Кaтaстру 2014, Дeсaнкa Пoпoвић 
прeзeнтoвaлa je aктивнoсти Рe
публичкoг гeoдeтскoг зaвoдa нa 
oснивaњу кaтaстрa нeпoкрeтнoсти 
и нa кojи нaчин ћe сe дoстићи 
зaкључци из oвe студиje.

Дирeктoр Зaвoдa je у тoку кoн
фeрeнциje имao низ сaстaнaкa сa 

дирeктoримa кaтaстaрских aгeн
циja из рeгиoнa. У тoку кoн
фeрeнциje oдржaн je и сaстaнaк 
Упрaвнoг и Извршнoг oдбoрa ре
гионалног прojeктa “Inspiration 
– the SDI solution for Western 
Balkan ”. У тoку скупa oдржaн je и 
сaстaнaк Стaлнe тeхничкe кoми
сиje кoja имa зaдaтaк дa унaпрe
ди рaзмeну пoдaтaкa мeђу ин
ституциjaмa, 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 Бoсни и Хeр
цeгoвини 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.

Н А Ц И О Н А Л Н А 
И Н Ф РАСТ РУ К Т У РА 
Г Е О П Р О С Т О Р Н И Х 
П О Д А Т А К А
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РГЗ и Град Београд потписали 
Протокол о пословно-техничкој 

сарадњи
Републички геодетски завод и 
Град Београд – градска управа, 
Секретаријат за послове лега
лизације објеката потписали су 
Протокол о пословнотехнич
кој сарадњи којим је значајно 
унапређена сарадња.

Потписници овог протокола 
изражавају велико задовољство 
што ће међусобна сарадња допри
нети бољем, квалитетнијем и бр
жем решавању предмета у пос
тупку легализације објеката, а што 
је и основни циљ овог протокола.

Републички геодетски завод ће 
Граду Београду – градској упра
ви, Секретаријату за послове лега
лизације омогућити коришћењем 
web апликације бесплатан увид у 
податке катастра непокретности 
за подручје Града Београда.

Републички геодетски завод је 
и до сада давао, а и даље даје свој 
допринос грађанима у поступку 
легализације на тај начин што 
је омогућио да накнаду за упис 
објеката у катастар непокретнос
ти за које је издата грађевинска 
и употребна дозвола у поступку 

легализације грађани плаћају са 
умањењем 70%.

Заједничка је оцена да ће се 
предмети у поступку легализације 
објеката на подручју Града Београ
да, после потписивања овог про
токола, решавати брже и квали
тетније.

15.06.2011.

Развој концепта обезбеђења  
и контроле квалитета

У оквиру подпројекта “Развој 
концепта обезбеђења и контро
ле квалитета”, у периоду од 12. до 
15. јуна 2011. године Републички 
геодетски завод посетили су екс
перти Lantmaterieta Gunnar Blix и 
Šeho Zimić.

У оквиру реализацијe подпроје
кта “Развој концепта обезбеђења 
и контроле квалитета” уз инсти
туционалну подшку Lantmaterieta, 
пројектни тим Републичког гео
детског завода је презентацијама 
представио резултате рада, пред
виђене планом пројекта.

Том приликом је представљен 
сегмент модела, карактеристи
чог процеса рада у организацио
ним јединицама, а који се односи 
на деобу парцеле. Представљен је 
стандардизовани модел поступка:
•	провођења промена у гра

фичком облику;
•	провођење промена у алфану

меричком.
Такође пројектни тим је пред

ставио концепт размене подата
ка са геодетски организацијама, 
који се заснива на формирању web 
сервиса, а којим би се повезали и 

унапредили сви већ постојећи web 
сервиси за претраживање и преу
зимање података. Велику подрш
ку раду пројектног тима, као и 
представљању могућности већ 
постојећих web сервиса пружиле су 
колеге из Сектора за информатику 
и комуникације. Посета експертног 
тима Lantmaterieta била је више
струко корисна и конструктивна, 
јер је њихово богато искуство омо
гућило да се идентификују најваж
нији проблеми и препреке за које у 
наредном периоду пројектни тим 
треба да нађе решење.
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Основан КН за општину 
Кикинда

Републички геодетски завод 
Служба за катастар непокретнос
ти Кикинда је у складу са Планом 
радова Републичког геодетског 
завода окончала послове на ос
нивању катастра непокретности 
на целој територији политичке 
општине Кикинда.

Кикинда је основана средином 
XVIII века и налази се у север
ном делу српског Баната. Кикин
да је административни центар Се
вернобанатског округа и место са 
изузетним културно–историјским 
садржајем. Развијен је речни, друм
ски и железнички саобраћај ка ос
талим административним центри

ма. Од српскорумунске границе 
удаљена је 7,5 километара. Ки
кинда лежи на 46° 31’ северне ге
ографске ширине и на 20° 30’ ис
точне географске дужине. Највећа 
надморска висина износи 83 метра. 
Према попису из 2002. године у Ки
кинди живи 41935 становника, а на 
подручју целе политичке општине 
живи 69000 становника. Према по
дацима тог пописа, становништво 
углавном чине Срби (74%) и Мађа
ри (12%). Кикинда је грађена према 
плану о изградњи насеља у Банату, 
који је подразумевао градњу пра
вилно ушорених улица које се секу 
под правим углом, док се у центру 
налази трг са црквом, парохијом, 
градском кућом, школом и гостио
ницом. У том смислу се и данас, по
сле више од два и по века, Кикин
да није битно изменила. Кикинда 
је била први град садашње Србије 
који је имао железничку пругу и 
место из кога ја на бечки двор сти
зало најбоље брашно. До пре само 

100 година Кикинда је била већа и 
од Београда. Све до 80их година 
прошлог века, Кикинда се убраја
ла у најразвијеније градове тада
шње Југославије.

Политичка општина Кикин
да простире се на 78338 хектара и 
има 10 катастарских општина, једна 
је градског типа и девет сеоског, са 
више од 80900 катастарских парце
ла. У поступку оснивања катастра 
непокретности формирано је преко 
31000 листова непокретности, упи
сано је 48900 објеката, од чега пре
ко 20200 стамбених. До сада је упи
сано преко 2360 станова и локала.

Првобитни премер подручја Ки
кинде рађен је 1773. године у сте
реографској пројекцији. Обнова 
премера и комасација започети су 
1961. године, а завршени су 1990. 
године премером грађевинског 
подручја села Башаид и Мокрин.

За катастарску општину Наково 
урађен је дигитални катастарски 
план. Планом радова Републичког 
геодетског завода, за 2011. годину 
предвиђен је завршетак дигитал
ног катастарског плана за градско 
подручје катастарске општине Ки
кинда. У наредном периоду Служ
бу за катастар непокретности Ки
кинда очекује одржавање катастра 
непокретности и израда дигитал
ног катастарског плана, његово 
одржавање, као и израда дигитал
ног катастарског плана водова и 
уписа права на њима.

Кикинда је била 
први град садашње 
Србије који је имао 
железничку пругу

Службу Кикинда 
очекује израда 

дигиталног 
катастарског плана
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Основан КН за општину 
Темерин

Републички геодетски завод 
Служба за катастар непокрет
ности Темерин је успешно за
вршила послове на оснивању 
катастра непокретности за це
локупно подручје општине Те
мерин.

Општина Темерин је једна 
од најмањих општина у Војво
дини са површином територије 
од 169.61 km2 и има око 35.000 
становника. Територија општи
не Темерин налази се у југоис
точном делу Бачке. На истоку се 
граничи са општином Жабаљ, 
на југу са Градом Нови Сад, за
падно је општина Врбас, а на се
веру се граничи са општином 
Србобран. У односу на облике 
рељефа Војводине, целокупна 
територија темеринске општи
не налази се на јужној бачкој лес
ној тераси и оставља утисак го
тово потпуно равне површине. 
Северним делом општине про
тиче река Јегричка са неколико 
мањих каналисаних притока. По
себан значај за досадсшњи раз
вој темеринске општине има

ла је близина најразвијенијег 
привредног центра у Војводи
ни–Новог Сада. Привреду ка
рактерише металопрерађивач
ка и прехрамбена индустрија и 
производња грађевинских ма
теријала и намештаја. Развијено 
је производно и услужно занат
ство и пољопривреда. Изграђен 
је спортско рекреативни центар 
са базенима у којима се користи 
лековита термоминерална вода 
која садржи сумпорне састојке, 
корисне за лечење ишијаса и ре
уматичних обољења.

Територија општине Темерин 
има 3 катастарске општине са 
око 28000 катастарских парцела. 
У поступку оснивања катастра 
непокретности формирано је 

око 15500 листова непокретнос
ти, уписано 23000 објеката као и 
830 станова као посебних дело
ва објеката. 

За катастарске општине Бачки 
Јарак и Темерин нови премер је 
урађен 1973. године, а оснивање 
катастра непокретности је завр
шено 2004. године. Првобитни 
премер за катастарску општину 
Сириг урађен је у стереографској 
пројекцији, а 2009. године је из
вршен нови премер. За све катас
тарске општине оснивањем ка
тастра непокретности престaју 
да важе земљишна књига и ка
тастар земљишта.

Након окончања послова на 
оснивању катастра непокрет
ности пред запосленима у СКН 
Темерин се налазе радови на 
изради ДКПа за катастарске 
општине Темерин и Бачки Јарак, 
као и послови на одржавању ка
тастра непокретности и адресног 
регистра и оснивању катастра 
водова.

Посебан значај 
за досадашњи 

развој темеринске 
општине имала 

је близина 
Новог Сада – 

најразвијенијег 
привредног центра 

у Војводини

СКН Темерин 
предстоје радови 
на изради ДКП-а 
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Teхнички сaстaнaк у oквиру 
EuroGeographics aсoциjaциje

У пeриoду oд 7. до 10. јуна 2011.го
дине, oдржaн je тeхнички сaстaнaк 
EuroGeographics  ових eкспeрaтa и 
прeдстaвникa нaциoнaлних кaр
тoгрaфских и кaтaстaрских инсти
туциja. Сaстaнaк je oргaнизoвaн 
oд стрaнe EuroGeographics  а у сeEuroGeographics  а у сe у сe
дишту jeднe oд члaницa, фрaнцус
кoм IGNу (Institut Geogra phique 
National), и прeдстaвљa гoдишњe 
oкупљaњe тeхничких eкспeрaтa 
кojи зajeднo рaдe нa ствaрaњу 
пaнeврoпских прoизвoдa: EuroEuro
BoundaryMap, Euro Glo balMap и 
EuroRegionalMap. 

Први дaн сaстaнкa сe бaзирao 
нa интeрaктивнoj дискусиjи из
мeђу члaницa кoje зaпoчињу oвaj 
прoизвoдни прoцeс и EuroGeEuroGe
ographics  oвих тимoвa кojи уп oвих тимoвa кojи уп oвих тимoвa кojи упoвих тимoвa кojи уп
рaвљajу oвим прoизвoдимa.

Циљ сaстaнкa je биo дa сe прo
извoђaчи пoдaтaкa упoзнajу сa: 
•	знaчajeм oвa три пaнeврoпскa 

прoизвoдa зa члaницe EuroGeEuroGe
ographics oргaнизaциje, 

•	угoвoрoм кojи je склoпљeн 
измeђу EuroGeographics  a 
кao снaбдeвaчa и EuroStat  a 
(Стaтистичкa кaнцeлaриja Eв
рoп скe униje) кao кoрисникa 
инфoрмaциja зa пeриoд 2011.
2014. гoдинe. 

•	oснoвaмa спeцификaциje oвa 
три прoизвoдa кao и њихoвим 
зaхтeвимa, 

•	oргaнизaциoним тoкoм пoслa: 
прoцeсoм изрaдe прoизвo дa, 
вaлидaциjи пoдaтaкa и усaглa
шaвaњу пoдaтaкa измeђу сусeд
них члaницa, 

•	oргaнизaциoнoм структурoм 
у oквиру EuroGeographicsа 
и нaчинимa кoмуникaциje и 
сaрaдњe сa члaницaмa, 

•	пoслoвним aспeктимa члaни
цa EuroGeographics, нa штa сe 
трeнутнo пoзициoнирaмo при 
прaвљeну пoдaтaкa, oдржaвaњу 
и спoрaзумимa o дистрибуциjи 
и фoрмирaњу цeнa, лицeнци
рaњу и трoшкoвимa при снaб
дeвaњу пoдaтaкa и 

•	aкрeдитaциjским прoцeсимa 
EuroGeograpics прoизвoдa.
Рaзмeњивaлa су сe искуствa и 

дискутoвaлo се o плaнирaним ис
пoрукaмa пoдaтaкa и мoгућнoс
тимa пружaњa тeхничкe пoмoћи 
члaницaмa.

Нaрeдних дaнa пaжњa je пoс
вeћeнa:
•	зaхтeвимa кojи прoистичу из 

угoвoрa сa EuroStatoм, плaну 
и прoгрaму aжурирaњa тeмa 
EuroGeographicsoвих прoиз
вoдa у нaрeднe чeтири године;

•	прoмeнaмa у мoдeлу пoдaтакa и 
спeцификaциjи oвa три прoиз
вoдa, кao и вaлидaциjским 
прo цeсимa;

•	интeгрaциjским рaдним прoцe
симa oвa три прoизвoдa (EuEu
roGlobalMap би трeбaлo дa сe 
крeирa гeнeрaлизaциjoм EuEu
roRegionalMapa, држaвнe грaa, држaвнe грa
ницe из прoизвoдa EuroBoundEuroBound
aryMapa ћe бити укључeнe кao 
извoрни пoдaтaк у oстaлe прo
извoдe); 

•	упoзнaвaњу будућих aктив
нoсти нaвeдeних прoизвoдa у 
нoвoj European Location �rameEuropean Location �rame
work структури плaнирaних oд 
стрaнe рукoвoдствa EuroGeoEuroGeo
graphicsa.
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Званичан почетак рада LAC 
(Local Analysis Centre) у РГЗ

У оквиру контролног центра на
ционалне мреже перманентних 
GNSS станица – АГРОС, почео је 
да ради EPN LAC (Local Analysis 
Centre) чије је седиште у објекту 
Републичког геодетског завода.

На EPN конференцији одржа
ној од 25. до 29. маја 2011. годи
не у Кишињеву у Молдавији, обја
вљен је почетак рада LAC (LOCAL 
ANALYSIS CENTRE) у оквиру кон
тролног центра националне мреже 
GNSS станица Републике Србије. 
Као званичан почетак рада LAC 
центра узима се 1632 GPS недеља.

На званичном EURE� сајту на 
страници http://www.epncb.oma.
be/_dataproducts/analysiscentres/, 
могу се видети сви Европски LAC 
центри који одржавају референт
ни систем у Европи.

EURE� GNSS станице које Ре
публички геодетски завод об
рађује у оквиру EPN мреже дос
тупне су на страници http://www.
epncb.oma.be/_dataproducts/analy
siscentres/subnetwork.php?lac=RGA 

Републички геодетски завод је 
овом приликом сврстан у ред на
учних институција које се баве об
радом и анализом напредне GNSS 
технологије. Званични EURE� 
линкови су потврда значаја који 
је дат Републичком геодетском за
воду као институцији која је соп
ственим залагањем успоставила 
комплексну процедуру обраде и 

анализе станица које раде у окви
ру EPN мреже.

Републички геодетски завод 
сада представља значајну ка
рику у свим пројектима који се 
одвијају под окриљем EPN мре
же: EPN time series monitoring, 
Troposphere Parameter Estimation, 
EURE�IP,  IGS Tide  Gauge 
Benchmark Monitoring (TIGA) 
Pilot Project, European Combined 
Geodet ic  Network (ECGN), 
EPN RealTime Analysis, EPN 
Reprocessing, као и другим IGS 
пројектима. Детаљније информа
ције можете наћи на сајту http://
www.euref.eu/.

Поред потврде квалитета 
рада GNSS станица националне 
АГРОС мреже, која даје потпу
ну сигурност у квалитет подата
ка који се креирају и користе у ок
виру мреже АГРОС, Републички 
геодетски завод је постао међуна
родно призната институција на 
пољу примене и обраде GNSS по
датака.

16.06.2011.

Средњорочни програм радова на 
оснивању и одржавању НИГП-а

Влада Републике Србије је на 
седници од 09.06.2011. године 
усвојила Уредбу о утврђивању 
средњорочног програма радова 
на оснивању и одржавању На
ционалне инфраструктуре гео
просторних података за период 
од 01. јануара 2011. до 31. децем
бра 2015. године.

Средњорочним програмом 
радова на оснивању и одржа

вању НИГПа утврђују се врс
та и обим радова, динамика 
њиховог извршења, извори фи
нансирања и обим потребних 
средстава за њихову реализа
цију, као и учесници у његовој 
реализацији. Носиоци реали
зације средњорочног програма 
су Савет НИГПа, Републички 
геодетски завод и радне групе 
НИГПа.

Циљ средњорочног програ
ма радова је дефинисање ак
тивности за предстојећи пери
од који ће омогућити размену 
информација између субјека
та Националне инфраструк
туре геопросторних података 
ради обезбеђењa лако доступ
них и квалитетних геоподатака 
кроз имплементацију INSPIRE 
смерница.
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Састанак 
Редакционог 

одбора и аутора 
монографије 

“Геодетска делатност 
у Србији 1837.-2012.”
У склопу припрема за обележа
вање јубилеја “175 година гео
детске делатности у Србији“ 
одржан је састанак чланова Ре
дакционог одбора и аутора мо
нографије “Геодетска делатност 
у Србији 1837.2012.”.

Организациони одбор за 
обележавање јубилеја “175 го
дина геодетске делатности у 
Србији“ донео је одлуку да се у 
склопу програма овог јубилеја 
изради монографија “Геодетска 
делатност у Србији 1837.2012.”

На састанку чланова Редак
ционог одбора и аутора мо
нографије, одржаном 17. мар
та 2011. године у просторијама 
Републичког геодетског завода, 
представљена су главна погла
вља и основни садржај моногра
фије, аутори су задужени за 
поједина поглавља, дато је упут
ство за писање текстова, као и 
агенда активности на издавању 
монографије. 

Монографија ће обухватити 
период развоја геодетске делат
ности у Србији од 1837. до 2012. 
године, са акцентом на период 
од 1987. године до данас. Пла
нирано је да монографија изађе 
из штампе у марту 2012. године, 
на српском и енглеском језику.

Поред издавања моногра
фије, јубилеј “175 година геодет
ске делатности у Србији“ биће 
обележен и штампањем пригод
них поштанских марака, орга
низовањем изложбе, односно 
сталне музејске поставке, као и 
одржавањем Српског геодетског 
конгреса.

20.06.2011.

Састанак са тимом 
Светске банке

Дана 17.6.2011. године у просто
ријама Републичког геодетског за
вода, поводом завршетка мисије 
Светске банке, одржан је саста
нак чланова тима Светске банке 
за реализацију пројекта „Израда 
катастра непокретности и упис 
права у Србији“ и колегијума Ре
публичког геодетског завода.

Састанку су присуствовали 
чланови колегијума Републичког 
геодетског завода, руководилац је
динице за имплеметацију проје
кта и чланови тима Светске бан
ке госпођица Оливера Јордановић, 
господин Тони Лем, господин Јург 
Кауфман, госпођица Саманта Де 
Мартино, господин Чуквуди Ока
фур и господин Влади Евтимов.

Састанак је отворио господин 
Ненад Тесла, директор, а затим је 
дао реч члановима тима Светске 
банке. Госпођица Оливера Јорда
новић се, испред тима мисије, зах
валила на добродошлици, пред
ложила дневни ред са којим су се 
присутни сложили и препусти
ла реч господину Јургу Кауфма
ну, а затим и осталим члановима 

мисије који су, сваки за област за 
коју је био задужен, дали оцену о 
овој мисији. 

На крају је госпођица Оливера 
Јордановић изразила задовољство 
у погледу имплементације проје
кта и истакла да се пројекат бли
жи крају, након чега је предочила 
листу активности које треба реа
лизовати у наредном периоду. 

Господин Ненад Тесла се зах
валио уваженим саговорницима 
на позитивним коментарима и ко
рисним препорукама, чиме је за
вршен састанак и окончана ова 
мисија тима Светске банке.

Следећа мисија је планирана за 
месец септембар 2011.

Од стране Светске 
банке предочена је 
листа активности 

које треба 
реализовати у 

наредном периоду
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22.06.2011.

Правилник 
о премеру 
и регистру 

државне границе
Директор Републичког геодет
ског завода донео је Правилник 
о премеру и регистру државне 
границе.

На основу члана 181. тачка 14) 
Закона о државном премеру и ка
тастру („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09 и 18/10), директор Репу
бличког геодетског завода донео 
је Правилник о премеру и регис
тру државне границе, који је обја
вљен у Службеном гласнику РС 
број 44/11, од 17.06.2011. године. 

Овим правилником прописују 
се технички нормативи, методе и 
начин рада код премера државне 
границе, садржај и начин вођења 
регистра државне границе Репу
блике Србије.

24.06.2011.

Округли сто на тему 
“Инфраструктура 

просторних података”
У организацији Федералне уп
раве за геодетске и имовинско
правне послове и Федералног ми
нистарства за просторно уређење 
у Сарајеву је 21. јуна 2011. године 
одржан округли сто на тему „Ин
фраструктура просторних подата
ка у Федерацији БиХ“.

На овом округлом столу учест
вовали су и Републички геодетски 

завод Републике Србије, Државна 
геодетска управа Републике Хрват
ске, Републичка управа за геодет
ске и имовинскоправне посло
ве Републике Српске и Норвешка 
агенција за картографију и ка
тастар. Национална инфраструк
тура геопросторних података – 
НИГП, (енг. National Spatial Data 
Infrastructure – NSDI), предста
вља интегрисани систем геопро
сторних података, који омогућа
ва корисницима да идентификују 
и приступе просторним информа
цијама добијеним из различитих 
извора, од локалног, преко нацио
налног до глобалног нивоа, на све
обухватан начин.

НИГП представља интегрисани 
систем геопросторних података, 

који омогућава корисницима 
да идентификују и приступе 
просторним информацијама

24.06.2011.

Објављен дигитални модел терена 
Републике Србије на геопорталу

Републички геодетски завод обја
вио је на геопорталу дигитални 
модел терена Републике Србије 
израђен у оквиру CARDS про
грама.

Пројекат “Израда дигиталног 
ортофотоа у Републици Србији” 
у оквиру CARDS програма кроз 
донацију Европске уније, поред 
израде дигиталног ортофотоа, 
обухватио је и израду дигиталног 
модела терена који је коришћен за 
потребе орторектификације сни
мака при изради дигиталног ор
тофотоа. Израђени су следећи ти
пови ДМТа:
•	димензија грида 5 m, средње та

чности висине ± 40 cm за 166 
градских подручја (П= 3199 
km²), 

•	димензија грида 10 m, средње 
тачности висине ± 80 cm за 
подручја катастарских општи
на чији премер није у држав
ном координатном систему (П= 
6260 km²),

•	димензија грида 25 m, средње 
тачности висине ±1,60 m за 
целу територију Републике 

Србије изузев: подручја Косо
ва и Метохије, подручја израде 
ДМТа димензије грида 10 m и 
подручја ГУПа Града Београда 
(П= 70600 km²).
На геопорталу “ГеоСрбија” обја

вљен је ДМТ димензија грида 30 m, 
израђен на основу података диги
талних модела терена горе наведе
них димензија гридова. Сви пода
ци ДМТа су у UTM34N/ETRS89 
координатном систему са локал
ним ортометријским висинама.

Дигитални модел терена са на
веденим димензијама грида досту
пан је за даљу дистрибуцију свим 
корисницима. За све додатне ин
формације обратите се Одељењу 
за фотограметрију и даљинску де
текцију на тел. 011/2651245.
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27.06.2011.

Посета потпредседника ЈICA 
Републичком геодетском заводу
Дана 24.06.2011. године Републич
ки геодетски завод (РГЗ) посе
тио је господин Atsuo KURODA, 
потпредседник Јапанске агенције 
за међународну сарадњу (Japan 
International Cooperation Agency 
 JICA).

У пратњи господина Ryuichi 
ITА из Европске дивизије JICA  
Одељење за Средњи Исток и Ев
ропу и представника JICA канце
ларије за Бaлкан, господина Yohei 
TAKAHASHIA и Ken YAMADЕ, 
потпредседник JICA посетио је 
РГЗ са циљем да се упозна са ак
тивностима на реализацији Проје
кта развоја капацитета за израду 
дигиталне основне државне кар
те у Републици Србији (у даљем 

Током кратке посете гости су 
упознати са унутрашњом органи
зацијом и делокругом рада РГЗа, 
као и са значајем Пројекта за РГЗ 
и за развој топографскокарто
графске делатности у Србији.

Чланови JICA експертског тима 
из Јапана и пројектног тима РГЗ 
из Одељења за основни топограф
ски модел и државне карте одр
жали су гостима кратку демон
страцију рада фотограметријске 
опреме и представили тренутне 
активности и резултате на реали
зацији Пројекта.

23.06.2011

Обука запослених у Секретаријату  
за легализацију

У Секретаријату за легализацију 
одржана је обука запослених 
службеника за коришћење серви
са катастра непокретности РГЗа.

Као наставак активности пот
писаног Протокола о пословно – 
техничкој сарадњи Републички 
геодетски завод одржао је обуку 

запосленима у Секретаријату за 
легализацију дана 21.06.2011. год. 
Том приликом презентовано је 
KnWeb решење за приступ по
дацима Катастра непокретности 
преко интернета. Запослени су 
упознати са функционалностима 
web апликације коју ће користити 

у пословима легализације објека
та на територији града Београда.

Овим Протоколом Републич
ки геодетски завод потврдио је 
спремност да помогне органима 
локалне самоуправе у решавању 
кључних питања везаних за реша
вање проблема легализације.

тексту: Пројекат) у претходном 
периоду, као и са постигнутим 
резултатима на Пројекту који 
чланови JICA експертског тима 
из Јапана реализују у сарадњи са 
пројектним тимом из РГЗа.

Гости су упознати са 
значајем Пројекта за РГЗ 
и за развој топографско-
картографске делатности 

у Србији


