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РГЗИНФО
VIII састанак Форума стручњака за ЛЕР
у просторијама општине Звездара одржан је 6. марта 2014. године  
VIII састанак Форума стручњака за локални економски развој (леР) на којем 
су присуствовали представници НалеД–а, јединица локалних самоуправа и 
Републичког геодетског завода.

Састанак су отворили Саша 
Ђуровић, помоћник директо-
ра из РГЗ-а, Александар Нико-
лић, НАЛЕД-ов координатор 
за локални економски раз-
вој и Златко Петрин, домаћин 
испред општине Звездара и 
шеф Канцеларије за импле-
ментацију Стратегије развоја. 
Скуп је водила Оливера Субо-
тић, председница Форума.

У првом делу скупа пред-
ставници РГЗ-а презентова-
ли су web сервисе за приступ 
подацима катастра непокрет-
ности као подршка раду је-

диница локалних самоупра-
ва и других интересних група. 
Представљене су web апли-
кације KnWeb и KnWebGIS, мо-
гућности интеграције са ин-
формационим системима 
јединица локалних самoуправа 
коришћењем web и WMS сер-
виса РГЗ-а, као и неки успеш-
но реализовани примери ове 
интеграције. Рад апликација 
KnWeb и KnWebGIS демонстри-
ран је кроз online приступ. 

Други део скупа био је пос-
већен добрим примерима из 
праксе који су успешно реали-
зовани. Представљен је Центар 
за издавање грађевинских 
дозвола Града Ниша, где је 
тим успешних људи заједно са 
осталим комуналним службама 
у граду и уз помоћ канцеларије 
за ЛЕР, процедуру издавања 
грађевинских дозвола смањио 
на само 28 дана. Кроз презен-
тацију могле су се видети више-

струке користи које на овај на-
чин остварује град Ниш, као и 
његови грађани и привредни-
ци који тамо послују. За наве-
дено решење Центар је добио 
награду Шампиони локалног 
развоја у категорији „Реформа 
администрације”.

На крају састанка, пред-
ставници општине Звезда-
ра упознали су присутне са 
ГИС технологијом коју кори-
сте и решењем које су разви-
ли у циљу решавања грађе-
винских и комуналних питања. 
Грађани и привредници са под-
ручја општине Звездара могу 
на једноставан начин присту-
пити просторним подацима 
и извршити увид у Генерал-
ни урбанистички план и пла-
нове детаљне регулације, као 
и пријавити комунални про-
блем за који општински орга-
ни даље предузимају активнос-
ти на решавању.

5. марта 2014. 
године обележен 
је Дан европских 

геодета и 
геоинформација
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Потписан Протокол о сарадњи са 
Републичком дирекцијом за имовину
протокол о сарадњи између Републичког геодетског завода и Републичке 
дирекције за имовину потписан је 7. марта 2014. године у просторијама РГЗ-а.
Протоколом који су потписали 
директор Републичког геодет-
ског завода Зоран Крејовић и 
директор Републичке дирек-
ције за имовину Републике Ср-
бије Јован Воркапић уређени 
су односи између РГЗ-а, као по-
себне републичке организације 
која располаже подацима о не-
покретностима и стварним пра-
вима на њима и Дирекције, која 
води јединствену евиденцију о 
непокретностима и збирну еви-
денцију покретних ствари у др-
жавној својини. 

Потписници Протокола су 
сагласни да, реализујући са-
радњу на овај начин, доприно-
се ефикаснијем и успешнијем 
раду ове две организације.

На основу Протокола РГЗ 
ће у складу са својим надлеж-
ностима омогућити Дирекцији 
приступ подацима катастра 
непокретности за подручје Ре-
публике Србије коришћењем 
web апликације, што ће допри-
нети ефикаснијем обављању 
стручних послова и послова 
државне управе који се одно-
се на непокретности у држав-
ној својини.
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М е ђу н а р од н а  ко м и с и -
ја за заштиту реке Дунав 
(International Commission for 
the Protection of the Danube 
River – ICPDR) у сарадњи 
са Републичком дирек-
цијом за воде Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде организова-
ла је 11. и 12. марта 2014. го-
дине у Београду 18. састанак 
експертске групе за ГИС.

Комисија  је  основа-
на 1998. године и укључује 
представнике 14 земаља из 
дунавског слива. Улога Ко-
мисије је координација им-
плементације Конвенције о 
заштити реке Дунав у циљу 
унапређења управљања во-
дама, контрола загађења и 
смањење уноса опасних ма-
терија, као и смањење ризи-
ка од поплава и леда. Поред 
тога, Комисија подстиче са-
радњу између дунавских зе-
маља и региона Црног мора 
ради бољег управљања во-
дама и ублажавањa ефеката 

климатских промена и учес-
твује у развоју пројеката у 
оквиру имплементације Ду-
навске стратегије. 

Оперативни рад Комиси-
је одвија се кроз експертске 
групе формиране од пред-
ставника земаља учесни-
ца. Експертска група за ГИС 
подржава активности које се 
односе на функционалност 
информативног система и 
израду одговарајућих карата.

На позив Републичке ди-
рекције за воде предста-
вници РГЗ-а су на састан-
ку презентовали статус 
успостављања НИГП-а и им-
плементације INSPIRE дирек-
тиве, пројекте који подр-
жавају развој капацитета и 
увођење савремених тех-
нологија за прикупљање 
геоинформација ( IGIS  и 
INSPIRATION пројекат), као и 
производе израђене у окви-
ру EuroGeographics-a. 

Чланови експертске гру-
пе за ГИС заинтересовани 

су за информације о стату-
су израде нове епохе орто-
фотоа, високо прецизног ди-
гиталног модела терена, 
топографских података за 
хидрографску мрежу, као и  
о прикупљању метаподата-
ка. Посебна дискусија води-
ла се о методологији у окви-
ру EuroGeographics-a и плану 
експертске  групе за ГИС у 
вези са прикупљањем пода-
така и усаглашавањем прос-
торних објеката на међуна-
родним границама.

Представник Удруженог 
истраживачког центра Ев-
ропске комисије (EC Joint 
Research Centre – JRC) предста-
вио је иницијативу за подрш-
ку имплементације Дунавске 
стратегије кроз иницијати-
ву за развој инфраструкту-
ре референтних просторних 
података и сервиса (Danube 
Reference Data and Service 
Infrastructure – DRDSI). Кроз 
развој DRDSI техничке плат-
форме, засноване на INSPIRE 
имплементационом процесу, 
омогућиће се проналажење, 
преглед и приступ простор-
ним подацима из JRC-а и дру-
гих спољних извора.

Чланови експертске гру-
пе за ГИС нагласили су значај 
благовремене размене ин-
формација о статусу INSPIRE 
имплементације у Србији 
и резултатима тренутних 
пројеката ради ефективног 
коришћења расположивих 
ресурса и података.

Састанак експертске групе за ГИС 
Међународне комисије за  
заштиту реке Дунав
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Конференција YU INFO једна је од највећих ИКТ 
конференција која окупља научне раднике, ин-
жењере и менаџере различитих компанија из 
земље и иностранства. Протеклих двадесет го-
дина учесници и посетиоци конференције има-
ли су прилику да уживају у прелепом зимском 
амбијенту уз презентације домаћих и светских 
ИКТ компанија, предавања по позиву призна-
тих стручњака из Србије, региона и света, као 
и уз излагања научних радова, радионице и ос-
тале конференцијске активности. 

У оквиру свечане академије на отварању 
конференције додељене су кристалне приз-
ме компанијама и појединцима који су својим 
радом и трудом допринели развоју YU INFO 
конференције.

У оквиру YU INFO конференције одржана је 
по четврти пут међународна конференција ICIST 
(International Conference on Information Society 
and Technology), која окупља међународне 
стручњаке из области интернет-технологија.

На конференцији је презентовано око 130 
радова од укупно 189 пријављених. У раду кон-
ференције учешће су узели познати стручњаци 
и фирме из области ИКТ технологија, из земље 
и иностранства. 

Предавачи по позиву били су уважени про-
фесори који су својим предавањима обогати-
ли програм:
•	 Проф. Рикардо Жардим-Гонзалвес, Факултет 

науке и технике, Нови универзитет у Лисабо-
ну, UNINOVA, Португалија;

•	 Дејан Цветковић, Microsoft Corporation for 
Central and Eastern Europe;

•	 Проф. др Вељко Милутиновић, Електротех-
нички факултет, Универзитет у Београду;

•	 Проф. др Радо Пишот, Univerza na Primorskem, 
Словенија;

•	 др Предраг Вујовић, председник УО Послов-
не Школе за ПР;

•	 Иван Минић, директор сајта Burek.com и ос-
нивач највеће интернет-заједнице у овом 
делу Европе.
Републички геодетски завод се на конферен-

цији представио радом под насловом „Веб сер-
виси РГЗ-а који доприносе развоју еуправе 
засновани на INSPIRE директиви”, чији су ау-
тори Даниел Милојевић и Вук Јевтић. У раду је 
дат приказ тренутно доступних РГЗ сервиса и 
сервиса који се развијају од стране РГЗ-а. Збор-
ник апстракта и програм са конференције могу 
се преузети од аутора, или на страницама Ин-
формационог друштва Србије.

Учешће на Конференцији YU INFO 2014
јубиларна 20. конференција о рачунарским наукама и информатичким 
технологијама – YUINFO 2014 одржана је од 9. до 13. марта 2014. године 
на копаонику.
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Сaвeтoвaњe „Oд тaпиje дo eлeктрoникe”
у организацији удружења банака Србије на палићу је 13. и 14. марта 2014. 
године oдржaнo сaвeтoвaњe пoд нaзивoм „Oд тaпиje дo eлeктрoникe“.
На саветовању су, поред 25 
правника из већине пословних 
банака у Србији, учествовали и 
представници Правног факул-
тета Универзитета у Београду, 
Републичког геодетског заво-
да, USAID Пројекта за боље ус-
лове пословања и Агенције за 
процену вредности непокрет-
ности Jones Lang LaSalle.

Саветовање је отворио ге-
нерални секретар Удружења 
банака Србије, др Верољуб 
Дугалић уз интересантну пре-
зентацију „Прича о једном ди-
нару“, којом је показао развој 
наше валуте кроз време. За-
тим је професор Правног фа-
култета Милош Живковић одр-

жао предавање о проблемима 
који постоје у пракси а тичу се 
етажне својине и недостатка за-
конске регулативе, уз активно 
учешће присутних. Дат је ос-
врт и на постојећу судску прак-

су и предлоге за нова законска 
решења.

Презентације су одржали и 
представници агенције Jones 
Lang LaSalle указујући на разли-
чите аспекте процене вреднос-

ти непокретности по нацрту За-
кона о просторном уређењу и 
грађењу, као и представници 
USAID-а на тему „Заштита по-
верилаца и развој привреде у 
Србији“.

Након презентација пред-
ставника РГЗ-а и Банке Интеса 
на тему сарадње пословних ба-
нака и РГЗ-а, одржана је диску-
сија о проблемима у свакоднев-
ном раду двеју страна и начину 
како да се уз даљу сарадњу и 
узајамну подршку ти пробле-
ми реше у циљу што успешнијег 
пословања.
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Град Сремска Митровица и РГЗ потписали 
Протокол о пословно-техничкој сарадњи
у Грaдској кући у Сремској Митровици потписан је 18. марта 2014. године 
протокол о сарадњи Града Сремска Митровица и Републичког геодетског завода.

Потписници овог протокола, 
Зоран Крејовић, директор Ре-
публичког геодетског завода 
и Томислав Јанковић, заменик 
градоначелника Сремске Мит-
ровицe изразили су велико за-
довољство што ће међусобна 

сарадња допринети квалитет-
нијој и бржој реализацији по-
слова на извођењу комасацио-
ног премера, што је и један од 
основних циљева овог прото-
кола. Републички геодетски 
завод у поступку комасације 

врши стручни надзор и обез-
беђује потребне податке. У овој 
години тај посао биће обављен 
у КО Раденковић и КО Засавица. 
Осим на пословима у поступку 
комасације, сарадња ће бити 
могућа и на другим пројектима. 

У циљу едукације геодетских стручњака и унапређења сарадње научно-образовних институ-
ција и РГЗ-а, помоћник директора Сектора за катастар непокретности Дејан Перјаничић и ње-
гови сарaдници одржали су 15. марта 2014. године предавање студентима специјалистичких 
струковних студија, област катастар непокретности и катастар водова, у оквиру наставе из 
предмета процедуре и поступци у катастру непокретности. 

Предавање се односило на актуелно стање у РГЗ-у и геодетској струци у целини, примени 
актуелних закона у пракси, са 
посебним освртом на приме-
ну нових технологија у раду 
геодетских стручњака. После 
предавања уследила је диску-
сија за коју су студенти пока-
зали велико интересовање.

Сви учесници предавања 
истакли су значај успешне са-
радње РГЗ-а и научно-обра-
зовних институција, у циљу 
примене стеченог знања и 
вештина у свакодневном раду. 

Одржано предавање на Високој 
грађевинско-геодетској школи
представници Републичког геодетског завода одржали су 15. марта 2014. 
године предавање студентима Високе грађевинско-геодетске школе.
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Дана 26. марта 2014. године у просторијама 
Републичког геодетског завода господин Пе-
тер Вастрем из Lantmäteriet-а – Шведске упра-
ве за картографију, катастар и упис земљишта, 
присуствовао је састанку, одржаном поводом 
припреме пројекта „Сарадња у региону запад-

ног Балкана и развој инфраструктуре прос-
торних података у земљама Западног Балка-
на“ (Cooperation in the Western Balkan region 
- Infrastructure for Spatial Information in the 
region of Western Balkan – IMPULS).

Током састанка начелно је договорен план 
активности и садржај предлога пројектне до-
кументације која се доставља на усвајање 
Шведској агенцији за међународни развој и 
сарадњу (Swedish International Development 
Cooperation Agency – SIDA), као и институција-

ма из региона западног Балкана које су укљу-
чене у пројекат. Такође су разматрана пи-
тања која се односе на опсег IMPULS пројекта, 
пројектну организацију, као и садржај свих 
компоненти које ће бити предмет реализа-
ције овог пројекта.

Колеге из РГЗ-а презентовале су тренутно 
стање инфраструктуре просторних података 
(SDI) у Републици Србији, као и улогу РГЗ-а у 
изградњи националне инфраструктуре прос-
торних података.

Основни циљ IMPULS пројекта јесте убрза-
вање развоја иновативних INSPIRE сервиса за 
успешније креирање политике заштите жи-
вотне средине, транспарентност катастарске 
евиденције и сигурност страних инвестиција у 
региону, постизање интероперабилности се-
това података и сервиса, као и унапређење 
законодавног оквира.

Шведски експерт Петер Вастрем 
посетио Републички геодетски завод
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Сарадња са Дирекцијом за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда 
Састанак са представницима Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда одржан је 27. марта 2014. године у просторијама 
Републичког геодетског завода.

Састанак директора Репу-
бличког геодетског завода, 
Зорана Крејовића и дирек-
тора Дирекције за грађе-
винско земљиште и из-
градњу Београда, Срђана 
Милановића посвећен је 
унапређењу сарадње између 
две институције.

Делатност Дирекције обух-
вата управљање, уређивање, 
опремање и унапређење 
градског  грађевинског 
земљишта и објеката од зна-
чаја за Београд. Дирекција 
припрема програме уређи-
вања градског грађевинског 
земљишта и изградње магис-
тралних и других објеката ко-
муналне инфраструктуре, као 
и студије, анализе, експерти-
зе и конкурсе за потребе ре-
шавања специфичних прос-
торних, инфраструктурних 
и других проблема уређења 
града.

С обзиром на то да Дирек-
ција планира велики број ин-
вестиција ове године, подрш-
ка РГЗ-а у смислу ефикасног 
решавања предмета од вели-
ког је значаја за успешан по-
четак реализације.

На одвојеним седницама, одржаним у марту месецу 2014. 
године у Малом Иђошу и Иригу, комисије за комасацију КО 
Ловћенац и КО Јазак Село усвојиле су записнике о детаљ-
ним проценама и прегледне планове који су били изложе-
ни на јавни увид. 

На основу уговора закључених између општина Мали 
Иђош, Ириг и Републичког геодетског завода, чији су 
предмети комасационе процене земљишта на под-
ручјима катастарских општина Ловћенац (општина Мали 
Иђош) и Јазак Село (општина Ириг), крајем 2012. године 
започети су припремни радови од стране РГЗ-а.

Дипломирани инжењери пољопривреде из Сектора 
за стручни и управни надзор, Одсек за катастарско кла-
сирање, бонитирање и комасациону процену земљишта, 
извршили су у 2013. години теренске радове на оријента-
ционим и детаљним проценама утврђивања вредности 
земљишта на комасационим подручјима. Од јануара до 
марта 2014. године израђени су прегледни планови ко-
масационе процене старог стања за КО Ловћенац и КО 
Јазак Село са процембеним разредима.

Усвојени записници 
детаљне процене земљишта


