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Монографија
„Геодетска делатност у 

Србији 1837-2012.“

Републички геодетски завод и 
Српска академија наука и умет-
ности као издавачи, у сарадњи са 
представницима свих релевант-
них институција које се баве гео-
детском делатношћу у Републици 
Србији, приводе крају припре-
ме за издавање Mонографије 
„Геодетска делатност у Србији 
1837-2012“.

У оквиру активности везаних 
за прославу jубилеја „175 година 
геодетске делатности у Србији“, 
рецезенти Mонографије акаде-
мик проф. др Ђорђе Злоковић, 
проф. др Војо Анђус и проф. др 
Душан Јоксић посетили су 5. јула 

2012. године Републички геодет-
ски завод.

У току посете директор РГЗ-а 
са сарадницима одржао је радни 
састанак са рецензентима ради 
размене мишљења и планирања 
следећих активности у циљу из-
раде Mонографије по највишим 
стандардима.

Након састанка цењеним гос-
тима је презентован рад РГЗ-а 
и организован обилазак рад-
них просторија. Током обиласка 
упознали су се са радом контрол-
ног центра АГРОС-а и дигиталног 
архива, картографско-топограф-
ском делатношћу РГЗ-а уз приме-
ну најсавременијих технологија, 
као и поступком израде дигитал-
них катастарских планова.

Уважени гости су захвалили 
на указаном поверењу да буду ре-
цензенти Монографије, а након 
обиласка и упознавања са радом  
и активностима РГЗ-а похвалили 
су руководство РГЗ-а за остваре-
не резултате.

06.07.2012.

Нови број 
Билтена

Републички геодетски 
завод је објавио девети 
број Билтена катас-
тарско-правне праксе.

Овај број Билтена катастар-
ско-правне праксе садржи 
одговоре на питања која су 
постављена на Семинару о 
одржавању катастра непокрет-
ности, одржаном у марту 2012. 
године у Крагујевцу.

Такође, у овом броју 
Билтена дат је кратак ос-
врт на Закон о јавној своји-
ни („Службени гласник РС”, 
број 72/11), са аспекта упи-
са права јавне својине на не-
покретностима у катастар 
непокретности, и на Закон о 
враћању одузете имовине и 
обештећењу („Службени гла-
сник РС”, број 72/11) са аспе-
кта надлежности Републи-
чког геодетског завода.

Академик 
проф. др Ђорђе 

Злоковић и проф. 
др Војо Анђус 
посетили РГЗ
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06.07.2012.

Састанак са представницима 
„Геоудружења“

Дана 6. јула 2012. године у просторијама РГЗ-а одржан је састанак са пред-
ставницима „Геоудружења“ на тему усклађивања пословања геодетских ор-
ганизација са условима прописаним Законом о државном премеру и катастру.

На састанку су разматрана пи-
тања везана за усклађивања по-
словања геодетских организација, 
с обзиром да 11. септембра 2012. 
године истиче рок до када су ге-
одетске организације имале оба-
везу да ускладе своје пословање 
са одредбама Закона о државном 
премеру и катастру („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09 и 18/10).

На састанку су посебно раз-
матране одредбе поменутог За-
кона које се односе на издавање 
геодетске лиценце првог и дру-

гог реда, као и лиценце за рад 
геодетске организације. Поја-
шњено је да ће се у поступку из-
давања одговарајуће геодетске 
лиценце геодетским стручња-

цима, који су се у претходном 
периоду дошколовали и стекли 
одговарајућу стручну спрему, це-
нити њихово укупно радно ис-

куство, као један од прописаних 
услова.

Та к о ђ е ,  р а з м е њ е н а  с у 
мишљења у вези са економским 
и другим условима пословања 

геодетских организација на тр-
жишту, посебно са аспекта нак-
нада за услуге које клијентима 
пружају геодетске организације.

Закључено је да су овакви 
заједнички састанци од обостра-
не користи и да их треба и убу-
дуће одржавати.

Истиче рок за 
усклађивање 

пословања 
геодетских 

организација
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06.07.2012.

Учешће РГЗ-а у обуци „Глобално 
картирање за одрживи развој“

Обука „Глобално картирање за 
одрживи развој“ за израду и одр-
жавање дигиталне карте у разме-
ри 1 : 1 000 000 одржана је од 16. 
маја до 2. августа 2012. године у 
јапанском граду Цукуба. Обуку 
је похађало 7 полазника из 5 зе-
маља света: Федералнe демократ-
скe републикe Непал, Краљевинe 
Тајланд, Народнe демократскe ре-
публикe Лаос, Републикe Сенегал 
и Републикe Србијe. 

Из Републике Србије из Репу-
бличког геодетског завода обуку 
похађа Оливера Коматина.

У уводном делу обуке полазни-
цима су представљени: 
•	 Јапанска управа за геопростор-

не информације у којој се нала-
зи и Секретаријат међународ-
ног надзорног одбора за Global 
Mapping (International Steering 
Committee for Global Mapping 
– ISCGM);

•	Пројекат Global Mapping; 
•	Институције у којима су за-

послени предавачи. 

У оквиру обуке полазници су 
прошли кроз курсеве коришћења 
некомерцијалних софтвера за рад 
са векторским (Quantum GIS) 
и растерским (GRASS) подаци-
ма и комерцијалног софтвера 
(GlobalMapDataChecking) за про-
веру квалитета података. Одржана 
је и обука за израду акционог пла-
на за спровођење пројекта (Project 
Cycle Management).

За полазнике су организоване  
и посете научним институцијама: 
Националном институту за изуча-
вање животне средине и Инсти-
туту за шумарство и дрвне произ-

воде, које за израду и публиковање 
својих података користе карте и 
технологије за израду карата. Та-
кође, одржана су предавања о зна-
чају карата ситних размера у ус-
ловима природних катастрофа, 
садашњем статусу светских кар-
тографских организација и о упо-
треби даљинске детекције у изра-
ди карата.

Током посете Нацоналном му-
зеју развоја, науке и иновација као 
и изложби Geospatial EXPO 2012, 
полазници су имали прилику да 
виде најмодерније технологије које 
се користе и развијају у Јапану.

Председници и заменици рад-
них група НИГП-а одржали су 
10. јула 2012. године заједнички 
састанак.

На састанку су припремље-
на докумената која се односе на 

преглед стања правне регулативе 
у области геоподатака и полити-
ку размене геоподатака, ажури-
рана према примедбама и комен-
тарима чланова радних група. 
Размотрен је начин прихватања 

предлога докумената и њиховог 
даљег ажурирања. На основу 
достављених кандидатура при-
премљене су одлуке о престан-
ку чланства и избору нових чла-
нова радних група. Договорен је 
начин дистрибуције упитника о 
стању у геосектору и списак ин-
ституција/организација који-
ма ће се упутити позив за при-
купљање података кроз упитник.

Поред тога, договорена је уло-
га радних група у припреми се-
днице Савета НИГП-а и пред-
ложен је годишњи план даљих 
активности радних група.

10.07.2012.

Састанак радних група НИГП-а
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13.07.2012.

Студијска посета РГЗ-а Државној 
геодетској управи Шведске – Lantmäteriet-у

У oквиру прojeктa „Изгрaдњa кaпaцитeтa РГЗ-a“ у пeриoду 9-12. јул 2012. гo-
динe, део руководства РГЗ-а са групом стручњака за ГИС били су у посети 

Државној геодетској управи Шведске – Lantmäteriet-у.

Радионице за ГИС 
стручњаке

Циљ посете ГИС стручњака био 
је реализација апликативног 
рeшeњa зa eфикaсниjу реали-
зацију рaдних прoцeсa нa oдр-
жaвaњу дигитaлних кaтaстaрских 
плaнова у РГЗ-у, као и сагледа-
вање Информационог система за 
подршку целокупног катастар-
ског пословања које се одвија у 
Lantmäteriet-у.

У oквиру кoнструктивних рa-
диoницa сa ГИС стручњaцимa из 
Lantmäteriet-а, који су предста-
вили реализоване активности на 
пројекту, вoђeнa je веома корисна 
дискусиja и нaпрaвљeн плaн зa 
дaљу реализацију активности на 
изради апликативног решења за 
одржавање дигиталних катастар-
ских планова.

Радном тиму РГЗ-а презенто-
ване су до сада реализоване ак-

тивности, у циљу давања корис-
них примедби и сугестија, као и 
смерница за даљи рад на пројекту.

Заједнички циљ обе институ-
ције је да до краја реализације 
пројекта „Изгрaдњa кaпaцитeтa 
РГЗ-a“, Lantmäteriet испоручи 
РГЗ-у апликатвно решење за одр-
жавање дигиталних катастарских 
планова и изврши обуку кадрова 
за даљи развој апликативног ре-
шења, како би се даљи развој и 
имплементација апликативног ре-

шења реализовали у оквиру РГЗ-
а, са сопственим капацитетима.

Реализацијом овог проје-
кта омогућило би се боље ис-
кoришћeњe пoстojeћих хaрдвeр-
ских и сoфтвeрских кaпaцитeтa 
Зaвoдa и извршило значајно 
унапређење рaдних прoцeсa нa 
oдржaвaњу дигитaлнoг кaтaстaр-
скoг плaнa.

Током посете радни тим РГЗ-а 
упознао се и са:
•	Основним радовима на еви-

денцији непокретности са ста-
новишта информатичких токо-
ва података;

•	Апликацијском архитектуром 
постојећих система (Trossen, 
Toposystem, ArcCadastre);

•	Архитектуром система за 
подршку катастарским проце-
сима;

•	Мрежном инфраструктуром;
•	Приступима у управљању и 

вођењу развојно-информати-
чких пројеката;

•	Организацијом и методама 
рада у тест-центру.
Према договореној динамици 

рада на пројекту, следећи саста-
нак радних тимова заказан је за 
крај августа.
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Студијска посета 
руководства РГЗ-а

Део руководства Републи-
чког геодетског завода посетио 
је Државну геодетску управу 
Шведске са циљем да се унапре-
ди досадашња успешна сарадња 
Lantmäteriet-а и Републичког ге-
одетског завода и ојача органи-
зациони и руководећи капаци-
тет РГЗ-а. 

Током посете, представници-
ма Рeпубличког геодетског заво-
да презентован је серверски сис-
тем Weave од стране шведског 
стручњака за IT, господина Sven-
Ola Svenssonа. 

Weave је интеграциони сервер-
ски систем који са "напредном" 
конфигурацијом повезује податке 
из различитих извора и омогућава 
лак приступ информацијама пре-
зентујући их путем map сервиса.

Користи које пружа Weave су 
вишеструке: лак за конфигурацију 
и одржавање, исте информације 
су доступне за велики број ко-
рисника, омогућава интегрисање 
различитих врста просторних по-
датака, мала цена, "напреднa" кон-

фигурацијa искључује потребу за 
развојем софтвера, може се ад-
министрирати од стране опера-
тивног особља без ИТ подршке, 
одржива технологија, кратко вре-
ме за обављање операција  и др.

Конфигурација Weave серверског система

19.07.2012.

Сарадња РГЗ-а 
и НИС-а

Дана 19. јула 2012. године у Ре-
публичком геодетском заводу 
одржан је састанак са предста-
вницима НИС-а.

Господин Ненад Тесла, ди-
ректор Републичког геодет-
ског завода, госпођа Десанка 
Поповић, помоћник директо-
ра и господин Митар Трбовић, 
начелник одељења примили су 
делегацију НИС-а коју су чи-
нили господин Сергеј Фоми-
них, заменик генералног ди-
ректора и директор Функције 
за правна и корпоративна пи-
тања НИС-а и госпођа Татјана 
Исаков, директор Дирекције за 
управљање имовином НИС-а.

Тема састанка био је упис 
имовине НИС-а у катастар 
непокретности.

Током састанка истакну-
та је одлична сарадња и ве-
лики допринос Републич-
ког геодетског завода на 
успостављању квалитетне 
и поуздане евиденције не-
покретности НИС-а. Следећи 
састанак планиран је за поче-
так септембра.

Интеграција више различитих системa
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Oбрада мултиспектралних снимака за 
шумовита подручја Републике Србије, фаза I
За потребе Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопри-
вреде – Управа за шуме Републички геодетски завод је извршио обраду мул-
тиспектралних снимака за шумовита подручја Републике Србије, фаза I.

Израда слоја шумовитости извр-
шена је на основу орторектифи-
кованих сателитских сцена (мул-
тиспектрални снимци резолуције 
10 m, епоха 2006–2007).

Од расположивих 26 сателит-
ских снимака SPOT 5 за терито-
рију Републике Србије, обрађено 
је 11 сателитских снимака, који 
покривају 4 подручја: Град Бео-
град, Шумадијски, Моравички и 
Златиборски округ.

Методологија обраде снимака 
одвијала се кроз следеће фазе:
•	Дељење сателитских снимака у 

мање делове (сваки део сним-
ка је засебно обрађиван) ради 
ефикасније обраде;

•	Учитавање орторектификова-
ног снимка у софтверски па-
кет Overland и емпиријски из-
бор биофизичких параметара;

•	Експортовање биофизичких 
параметара у облику поједи-
начних растера;

•	Учитавање орторектифи-
кованог снимка и растера 
са интегрисаним биофизи-
чким параметрима у софтвер 
eCognition;

•	Креирање алгоритма који је ко-
ришћен у циљу избора узорака, 
класификације на основу тих 
узорака, издвајање подручја 
која су под шумама и експор-
товање у shape file;

•	Креирање јединствене базе по-
датака на основу експортова-
них shape file-ова коришћењем 
софтверског пакета ArcGIS;

•	На основу ортофото мозаика 
(резолуција 10 m, епоха 2006–
2007) извршена је контрола 
класификације (шумовитости) 
над територијом Града Београ-
да;

•	На основу резултата класи-
фикације извршена је подела 
слојева шумовитости у скла-
ду са поделом на листове то-
пографске карте у размери 
1 : 25 000 (ТК25) у циљу испо-
руке коначног производа Ми-
нистарству за пољопривреду, 
трговину, водопривреду и шу-
марство – Управа за шуме.
Дана 7. маја 2012. године 

представници Управе за шуме и 
стручњаци из Центра за даљинску 
детекцију РГЗ-а извршили су увид 
у резултате прве обраде, при чему 
је дата обострана сагласност на 
методологију процеса и квалитета 
слоја шумовитости за територију 
Града Београда. На основу постиг-
нуте процесне евалуације, задат-
ка и добијених резултата по овој 
методологији Центар за даљинску 
детекцију РГЗ-а извршиће класи-
фикацију и за преостале округе у 
Србији, а према динамици и при-
оритету из пројектног задатака.

У циљу валидације обрађених 
снимака извршено је теренско 
прикупљања података (опажање 
оријентационих GHCP тачака) 
у 2011. и 2012. години. Теренске 
радове су извршили геодетски 
стручњаци из Сектора за геодет-
ске радове и ангажовани дипло-
мирани ботаничари.

Приказ сегментације и класифи-
кације слоја шумовитости за 11 
процесираних снимака
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Његова Светост Патријарх срп-
ски Г. Иринеј честитао је Репу-
бличком геодетском заводу 20 
година постојања и рада и зах-

валио се на досадашњој ус-
пешној сарадњи Српске пра-
вославне цркве и Републичког 
геодетског завода.

Честитка Његове Светости 
Патријарха Српске православне цркве

19.07.2012.

Састанак Радне групе за сарадњу и Радне 
групе за правни оквир

На одвојеним састанцима одржа-
ним 19. јула 2012. године радне 
групе НИГП-а разматрале су пи-
тања према дневном реду.

Поред редовних питања, Радна 
група за правни оквир разматрала 
је и усвојила преглед стања правне 
регулативе у области геоподатака. 
С обзиром на то да документ пред-

ставља пресек тренутног стања, 
потребно је пратити промене прав-
не регулативе и по потреби доку-
мент ажурирати. Радна група за 
правни оквир надлежна је за даље 
ажурирање документа уз подрш-
ку Републичког геодетског завода.

Радна група за сарадњу разма-
трала је предлог правила за раз-

мену и дистрибуцију геоподата-
ка. Разматрани документ усвојен 
је на састанку и биће доставље-
ни Савету НИГП-а на даље од-
лучивање. Овим документом де-
финишу се основни принципи на 
којима ће се заснивати будућа са-
радња између субјеката НИГП-а.

Присутни су информисани о 
статусу израде упитника који ће 
се користити као инструмент за 
сагледавање тренутног стања и 
потреба у геосектору. Презенто-
ван је садржај упитника и при-
каз у web форми за унос одгово-
ра преко Интернета. Договорен 
је начин дистрибуције упитни-
ка и рок за прикупљање података 
кроз упитник.

На основу стратегије НИГП-а 
(2010–2012) и средњорочног про-
грама радова НИГП-а (2011–2015) 
предложен је план даљих актив-
ности радних група до краја 2012. 
године. Планом су дефинисане 
активности које треба реализо-
вати или започети реализацију 
до краја  2012. године, при чему 
је дата надлежност и рок за спро-
вођење. Као најважније актив-
ности у предстојећем периоду 
наведени су: анализа тренутног 
стања у геосектору, израда стра-
тегије НИГП-а за наредни пери-
од, транспозиција INSPIRE дирек-
тиве, израда споразума о сарадњи, 
технички оквирни документ, раз-
вој мрежних сервиса и други за-
даци на развоју техничког оквира.

Договорена је улога радних 
група у припреми следеће седни-
це Савета НИГП-а. Предложено је 
да председници радних група, уз 
позив председника Савета, при-
суствују следећој седници Савета 
у циљу извештавања о резултати-
ма досадашњег рада и будућим 
плановима.
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РГЗ и Агенција за борбу 
против корупције потписали 

Протокол о пословно- 
-техничкој сарадњи

Дана 20. јула 2012. године Репу-
блички геодетски завод и Аген-
ција за борбу против корупције 
потписали су Протокол о послов-
но-техничкој сарадњи којим је 
значајно унапређена сарадња ова 
два државна органа. 

Потписаним Протоколом 
Агенцији је омогућен увид у базу 
података катастра непокретности 
коришћењем web апликације Ре-
публичког геодетског завода.

Потписници овог протокола 
изражавају велико задовољство 
што ће међусобна сарадња допри-
нети бољем, квалитетнијем и бр-
жем решавању предмета из својих 
надлежности, што је и основни 
циљ овог протокола.

Агенција за борбу против ко-
рупције основана је 15. априла 
2009. године као самостални и 

независни државни орган. Аген-
ција је установљења као институ-
ција са јаком превентивном уло-
гом коју до сада нико од органа 
који су се бавили корупцијом није 
имао и њен основни циљ је да у 
координацији са другим органима 

јавне власти, цивилним сектором, 
медијима и јавношћу у целости 
побољша стање у овој области. 
Између осталог, Агенција у том 
превентивном смислу има овла-
шћења да са државним органима 
ради на изради њихових плано-
ва интегритета. Ови планови, као 
новина у нашем правном систе-
му, треба да осигурају смањење и 
отклањање ризика за настанак и 
развој корупције.

Агенција је добила и надлеж-
ности у контроли финансирања 
политичких странака.

Jubilej 175 година
 геодетске делатности 
у Србији 1837 – 2012.

Радови на 
одржавању 

СРЕФ мреже 
Према правилнику о основ-
ним геодетским радовима, 
који прописује поновна ме-
рења СРЕФ мреже на сваких 
пет година у циљу осигурања 
интегритета и праћења вре-
менске еволуције простор-
ног координатног система, 
Сектор за геодетске радове 
РГЗ-а изводи радове на ње-
ном одржавању.

Одржавање мреже састоји 
се од поновних ГПС мерења 
вектора између тачака мреже и 
физичког обнављања оштеће-
них и уништених тачака. Па-
ралелно са мерењем тачака 
врши се и њихово фотосигна-
лисање за потребе авио сни-
мања у оквиру ИГИС пројекта.

Планирани завршетак свих 
наведених радова је септембар 
2012. године.


