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Реализована друга мисија пројекта 
„Унапређење пословне климе у Србији“

Страна 3.

У Републичком геодетском заводу је у периоду од 24.06. до 28.06.2019. 
године успешно реализована друга мисија пројектног тима из 
Краљевине Шведске, везана за пројекат „Унапређење пословне климе у 
Србији“.

Републички геодетски завод и Унија 
послодаваца Србије потписали 
Меморандум о сарадњи

Страна 3.

Меморандумом који су 03.06.2019. године, у седишту Републичког 
геодетског завода, потписали директор РГЗ-а мр Борко Драшковић и 
председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић ће бити утврђене 
основе за међусобну сарадњу.

Студијска посета 
представника 
из Северне 
Македоније

Страна 2.

Колеге из Агенције за катастар 
непокретности из Републике 
Северне Македоније биле су у 
радној посети 15. и 16.07.2019. 
године Републичком геодетском 
заводу.

Нови сервис за 
трансформацију 
координата АГРОС 
мреже

Страна 2.
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РГЗИНФО

Нови сервис за 
трансформацију 
координата 
АГРОС мреже

Наставак са стране 1.

Почело коришћење система 
еИнспектор

Републички геодетски завод је 
од 04.07.2019. године увео тех-
нолошку иновацију у окви-

ру коришћења сервиса АГРОС мре-
же, стављањем у употребу модула за 
трансформацију координата који је 
приликом реализације мерења дос-
тупан коришћењем приступне тачке 
„GK“.

Наведени модул је доступан 
свим корисницима  сервиса АГРОС 
мреже који располажу уређајима 
са могућношћу пријема RTCM пору-
ка 1021 и 1023 за трансформацију 
координата.

Коришћењем модула обезбеђују 
се трансформисане положајне ко-
ординате у систему Гаус-Кригерове 
пројекције а висине у систему Нивел-
мана високе тачности 2 – НВТ2.

Дипл. геод. инж. Татјани Тасић из 
Републичког геодетског завода, 
10. јула 2019. уручен је сертифи-

кат Канцеларије за информационе тех-
нологије и електронску управу, којим 
се потврђује да је успешно завршила 
обуку за коришћење јединственог ин-
формационог система за инспекције 

- еИнспектор, као и да је спремна и 
оспособљена за обављање тренинга 
инспектора за рад у овом систему.  

Уручивању сертификата при-
суствовали су и председница Владе 
Србије Ана Брнабић и министар др-
жавне управе и локалне самоуправе 
Бранко Ружић.

Студијска посета представника из Северне 
Македоније

Наставак са стране 1.

Посета је реализована у складу 
са уговором о међусобној са-
радњи између ове две инсти-

туције. Главни домаћин испред Ре-
публичког геодетског завода је био 
Дарко Вучетић, начелник Центра за 
управљање геопросторним подацима. 

Посета се заснива на узајамној 
подршци у даљем унапређењу рада 
институција. Колеге су разменили 
нова искуства и знања са запослени-
ма у Дигиталном архиву, Сектору за 
геодетске послове и Центру за геоп-
росторне податке. Организовани су 
обиласци наведених организацио-
них јединица, одржане су презен-
тације и састанци са циљем демон-
страције тренутног степена развоја 
и напретка рада институције у реле-
вантним пољима.

Такође колеге из АКН-а су има-
ле састанак са имплементацио-

ном јединицом везаном за пројекат 
„Унапређење пословне климе у Ср-
бији“ која се реализује у партнер-
ству са Шведском управом за кар-
тографију, катастар и упис земљишта 

– Lantmäteriet, у циљу успостављања 
сарадње и координације између на-
веденог пројекта и пројекта који 
се реализује у АКН-у са истоветним 
партнером.
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Републички геодетски завод и Унија послодаваца 
Србије потписали Меморандум о сарадњи

Наставак са стране 1.

Реализована друга мисија пројекта „Унапређење 
пословне климе у Србији“

Наставак са стране 1.

Ме м о р а н д у м о м  к о ј и  с у 
03.06.2019. године, у седишту 
Републичког геодетског за-

вода, потписали директор РГЗ-а мр 
Борко Драшковић и председник Уније 
послодаваца Србије Милош Ненезић 
ће бити утврђене основе за међусоб-
ну сарадњу. 

Основни циљеви овог меморан-
дума су унапређење привредног 
амбијента, инвестиционе климе и 
економске активности у земљи. При-
ликом потписивања меморандума, 
председник Уније послодаваца Србије 
Милош Ненезић изјавио је да посло-
ви који су у надлежности Републич-
ког геодетског завода утичи на стање 
у држави, а самим тим на институције 
и грађане. У будућности би требало 
радити на смањењу бирократије и по-
већању ефикасности читавог система.

Републички геодетски завод и 
Унија послодаваца Србије су сада 
партнери који деле заједничку визију 
– Јака привреда, јака Србија, нагласио 
је директор Републичког геодетског 
завода Борко Драшковић.  Он је додао 
да је рад везан за геопросторне по-
датке изузетно битан и да се они наво-

де као циљеви Одрживог развоја УН, 
те да је у наредном периоду потребно 
уложити још веће напоре у развијање 
ове области, а да је Републички гео-
детски завод на добром путу сведо-
чи и Међународна конференција о ди-
гитализацији коју ће организовати од 
18. до 20. септембра у Врднику.

У Републичком геодетском за-
воду је у периоду од 24.06. до 
28.06.2019. године успешно ре-

ализована друга мисија пројектног 
тима из Краљевине Шведске, везана 
за пројекат „Унапређење пословне 
климе у Србији“. 

Пројекат  се реализује у партнер-
ству са шведском агенцијом за кар-
тографију, катастар и регистра-

цију земљишта Лантматеријет 
(Lantmäteriet) и односи се на ус-
постављање националног регистра 
инвестиционих мапа. Тачније, при-
купљањем Браунфилд (Brownfield), 
Гринфилд (Greenfield), Грејфилд 
(Greyfield) и осталих локација овај ре-
гистар ће имати значајан утицај на об-
нову постојећих индустријских капа-
цитета у Републици Србији.

Пројектни менаџер Зоја Фарај као 
представник Лантматеријета је током 
претходне недеље одржала састан-
ке заједно са пројектним тимом из 
РГЗ-а, који је задужен за реализацију 
пројекта. Том приликом утврђене су 
све појединости око будуће реализа-
ције пројекта и успешно је завршена 
Почетна фаза пројекта.
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РГЗИНФО
РГЗ у медијима
На ТВ Студио Б представљен шведски 
пројекат
У емисији „Београде, добро јутро!“ чланови тима пројекта 
„Унапређење пословне климе у Србији“, др Марина Јова-
новић Миленковић и Бојан Теодосијевић, представили су 
будуће активности пројектног тима и најавили посету де-
легације Републике Гвајане.

О новинама у раду Инфо центра на РТС 1 
и ТВ Студио Б
О телефонској секретарици и информацијама које она пру-
жа грађанима, у емисијама „Српска економија“ и „Београ-
де, добро јутро!“ говорила је Лана Ђокић. Уместо досада-
шње музике у наредном периоду грађани ће док чекају 
слободног оператера моћи да изаберу један од шест тас-
тера и том приликом добити информације које су им по-
требне. Овакав облик пружања информација смањиће ду-
жину трајања разговора са оператером. 

Поред представљања телефонске секретарице Лана је по-
казала флајер који се дели грађанима у Службама за ка-
тастар непокретности и који одговара на најчешће поста-
вљена питања оператерима Инфо центра.

Међународна сарадња Републичког гео-
детског завода
На ТВ Студио Б у емисији „Београде, добро јутро!“, о сту-
дијским посетама делегација из Гвајане и Македоније го-
ворила је Маја Радовић. Том приликом објаснила је које су 
то области рада Републичког геодетског завода за које се 
интересују стране делегације. 

Гости емисије „Јутро са Сањом“ били су директор Ко-
месаријата за земљиште и јавни премер Гвајане Тревор 
Лоулин Бен и менаџер Секретаријата комесаријата Дар-
вин Хемфри са Мајом Радовић из РГЗ-а, и говорили су о 
студијској посети делегације Републике Гвајане Републич-
ком геодетском заводу.

О законом прописаним роковима за упис 
непокретности у катстар
У емисији „Београде, добро јутро“ на ТВ Студио Б, о роко-
вима за упис непокретности и препрекама са којима се су-
срећу власници станова у зградама које нису уписане у ка-
тастар непокретности, говорила је Маја Радовић.

ИНФО 
ЦЕНТАР

РГЗ


