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Републичка управа за
геодетске и имовинско-правне
послове Републике Српске ''Нестро петрол'' а.д. је компанија која се брзо 

развија и која је од изузетног значаја за развој 
Републике Српске. На челу ове комапније је 
Александар Ђаконов, врло успјешан менаџер, са 
јасним визијама развоја и унапређења компаније. 
Он је за двије године, колико руководи ''Нестро 
петролом'' постао препознатљива личност међу 
привредницима као и у медијима.

 1. РУГИПП: Од формирања компаније 
''Нестро петрол'' а.д. имали сте потребу да 
ријешите низ имовинско-правних односа који су 
у надлежности Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове. Да ли сте задовољни 
сарадњом са Републичком управом за геодетске 
и имовинско-правне послове који се односи на 
рјешавање имовинско-правних односа?
 ЂАКОНОВ А.: Не могу се пожалити, били сте 
ефикасни у обављању свог дијела посла. Сматрам 
да је развој Нестро петрола није само наш интерес, 
него да је то и у интересу Републике Српске. Тако да 
смо наишли на разумијевање у Републичкој управи 
за геодетске и имовинско-правне послове. 
Препознали сте значај развоја Нестро петрола и 
помогли нам да убрзамо свој али  и развој саме 
Републике Српске.

 2. РУГИПП: Да ли су до данас ријешени 
сви имовинско-правни послови на свим 
бензинским станицама ''Нестро петрол'' а.д.?
 ЂАКОНОВ А.: С обзиром да смо преузели 
државно предузеће, нисмо имали већих проблема у 
вези са рјешавањем имовинско-правних односа. 
Остало је још неколико објеката који су у поступку 
рјешавања, а које очекујемо да ће бити убрзо 
ријешени. 

 
 3. РУГИПП: ''Нестро петрол'' а.д. има 
највећу мрежу бензинских станица у Републици 
Српској. Да ли имате у плану повећати број 
бензинских станица и у којим дијеловима 
Републике Српске? 
 ЂАКОНОВ А.: Бензинске станице ''Нестро 
петрол'' заступљене су на територији цијеле 
Републике Српске. Тренутно радимо на брендирању 
18 бензинских станица, а у плану је изградња 2-4 
потпуно нове бензинске станице на старим 
локацијама. Наш циљ је да имамо атрактивну 
локацију, на фреквентним дионицама, те да својим 
потрошачима понудимо квалитетну нафту и нафтне 
деривате. Поред тога наш циљ за 2012. годину је 
нова линија аутоматског блендинга којим се добија 
моторно уље врхунског квалитета. То је нова 
инвестиција у рафинерији уља Модрича, чија се 
вриједност креће око 5 милиона евра, а у погон би 
требала бити пуштена до краја ове године.

 4. РУГИПП: С обзиром да сте доступни на 
територији цијеле Републике Српске, да ли мрежа 
путева Републике Српске задовољава ваше 
потребе за дистрибуцију нафте и нафтних 
деривата?
 ЂАКОНОВ А.: За дистрибуцију нафте и 
нафтних деривата по територији Републике Српске 
мрежа путева задовољава наше потребе, али се 
сусрећемо са изазовом при извозу јер се врши 
преко граничног прелаза Градишка и Орашје, а 
превоз је једна од ставки која улази у крајњу цијену 
коштања производа. Било би добро када би се у 
пограничном дијелу ријеке Саве успјела 
успоставити пловност, то би утицало на извоз али и 
на даљи развој Републике Српске.

 5. РУГИПП: Да ли сте упознати да је у 
петак (03.02.2012.године) ступио на снагу Закон 
о премјеру и катастру и шта мислите о томе?
 ЂАКОНОВ А.: Сваки напредак у области 
Закона који се односи на смањивање папирологије, 
бржи и ефикаснији рад и рјешавање захтјева је 
добар. На такав начин се само може допринијети 
бржем развоју привреде и саме Републике Српске.
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 У склопу припремних активности за 
имплементацију новог Пројекта који ће бити 
финансиран кредитним средствима Свјетске Банке 
-  Пројекта регистрације некретнина у БиХ, а у 
организацији Федералне управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Федерације БиХ, 
Федералног министарства правде и Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове 
Републике Српске одржана је Јавна расправа о 
Плану околинског и еколошког управљања.
 Јавна расправа je одржана 20.03.2012. 
године у 11:00 часова у просторијама Федералног 
министарства правде.
 
 Усаглашени ставови са јавне расправе ће 
се користити као пропратни документ при изради 
тендерске процедуре за активности Пројекта 
регистрације некретнина у БиХ.
 Активности у оквиру овог Пројекта ће се 
фокусирати на ажурирање и усаглашавање 
података катастра и земљишне књиге у Федерацији 
БиХ, односно оснивање катастра непокретности као 
јединствене виденције о непокретностима и 
правима на њима у Републици Српској.
 Радови обухваћени овим пројектом ће се 
тицати унутрашње реконструкције и реновирања 
постојећих, или ново-набављених пословних 
просторија земљишно-књижних и катастарских 
канцеларија. Грађевински радови (зидарски, 
столарски, електро-радови и сл.), укључујући и 
побољшање диспозиције просторија се предвиђају 
као једна од активности пројекта, које ће за циљ 
имати побољшане услова рада канцеларија. 
Наведене канцеларије требају у потпуности 
удовољити захтјевима грађана и омогућити лакше, 
ефикасније и професионалније пружање услуга за 
крајње кориснике.
 
 

 Главни утицаји на околину који се 
предвиђају се лако превазилазе ако се користе 
околински прихватљиве праксе у току изградње, а 
тичу се утицаја на прве комшије и остале кориснике 
зграда, на генерисање прашине и буке, управљање 
насталим отпадом те случајно откривени историјски 
проналасци, или откриће опасних материја као што 
је азбест.
 
 Ова активност наредног Пројекта 
регистрације некретнина у БиХ уско је везана за 
законе:

• Закон о уређењу простра и грађењу (''Службени 
гласник Републике Српске'', број 55/10)
• Закон о заштити животне средине – Пречишћени 
текст (''Службени гласник Републике
Српске'', број 28/07)
• Закон о измјени Закона о заштити животне 
средине (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 41/08)
• Закон о измјенама и допуни Закона о заштити 
животне средине (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 29/10)
• Закон о грађевинском земљишту Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
112/06)
• Закон о просторном планирању и кориштењу 
земљишта (Службене новине ФБиХ 02/06)
• Закон о грађевинском земљишту (Службене 
новине ФБиХ 25/03)
• Кантонални закони из ове области
 
И дозволе које су потребне за грађевинске 
радове:
• Урбанистичка сагласност
• Околинска/еколошка дозвола (као предуслов за  
          грађевинску ако је оцијењено да објекат   
 може имати негативни околински утицај)
     • Грађевинска дозвола
        • Употребна дозвола

OДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О 
ПЛАНУ ОКОЛИНСКОГ И ЕКОЛОШКОГ УПРАВЉАЊА

 Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове Републике Српске 
организовала је едукацију за своје запослене на 
тему примјене Закона о премјеру и катастру 
Републике Српске и Закона о измјенама и 
допунама закона о стварним правима.
 

 

 Прва у низу едукација одржана је у 
четвртак, 23.02.2012. године у Центру за културу у 
Добоју, са почетком  10,00 часова.
 С обзиром на значај поменутих закона 
едукацији су у великом броју присутвовали 
запослени у подручним јединицама Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове 
из Добоја, Модриче, Теслића, Брода, Дервенте, 
Вукосавља, Шамца, као и адвокати и 
заинтересовани грађани. 
Тим стручњака правне и геодетске струке који је 
радио на изради закона, након детаљне 
презентације отворио је дискусију у вези са 
наведеним законима.
 У току дискусије учесницима је одговорено 
на питања и дате су смјернице у примјени Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске као и Закона 
о измјенама и допунама закона о стварним 
правима. 
 Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове у наредном периоду 
планира оджати едукације и за запослене из других 
подручних јединица, у складу са распоредом 
редовних активности.

 Представници Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове одржали су 
у четвртак, 08.03.2012. године, у Бањалуци 
састанак са представницима Европске уније, 
члановима ГЕОФОТО д.о.о. из Загреба и члановима 
Федералне управе за геодетске и имовинско - 
правне послове ФБиХ.
 Повод за одржавање овог састанка био је 
реализација планираних активности на израда 
дигиталнних ортофото мапа у пројекту "Spatial 
Information services phase two - digital ortophoto 
maps, Bosnia and Herzegovina" који финансира   
  Европска унија у склопу ИПА програма. 
Дигитални ортофото приказује комплетну 
топографију снимљеног подручја у ортогоналној 
пројекцији.
 Реализација пројекта је великим дијелом 
текла предвиђеном динамиком, све до временских 
непогода и великих сњежних падавина које су у 
фебруару задесиле БиХ и регион, због чега је 
процес рада морао неко вријеме бити обустављен.
 Резултати овог пројекта ће се користити за 
планирање и извођење разних активности на 
подручју цијеле БиХ као што су земљишна 
администрација, попис становништва. 

ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ 
У ДОБОЈУ У ВЕЗИ СА 
ПРИМЈЕНОМ ЗАКОНА

ОДРЖАН САСТАНАК СА 
УЧЕСНИЦИМА ПРОЈЕКТА 
ИЗРАДЕ ДИГИТАЛНИХ 
ОРТОФОТО МАПА 
ПОДРЖАНОГ ОД СТРАНЕ 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ



 За потребе конференције, урадиће се и 
студија о стању катастра у региону, а за вањског 
експерта за израду студије изабран је проф др 
Жељко Бачић.
  Истакнута је и важност присуствовања 
европској INSPIRE конференцији, која ће се 
одржати у Истамбулу од 23. до 27. јуна 2012. године.
 Радионици у Загребу и сједници Управног 
одбора пројекта „Inspiration – Spatial Data 
Infrastructure in the Western Balkans“ присуствовали 
су и директор Федералне управе за геодетске и 
имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић 
и помоћник директора госп. Неџад Пашалић.
 Наредна сједница ће се одржати почетком 
јуна у Бањалуци у оквиру Регионалне конференције.

 Дана 26.03.2012. године у Бањалуци 
директор Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове др Тихомир Глигорић, 
заједно са својим сарадницима одржао је састанак 
са  представницима норвешке компаније Technor 
Energy AS d.o.o. за БиХ директором Каи Бастесеном 
и господином Владимиром Аљетићем. 

 Норвешка компанија Technor Energy ASA се 
бави искориштавањем обновљивих природних 
ресурса као што је градња мини-хидроелектрана, 
изградња брана и система акумулације.
Повод за овај састанак је наставак сарадње на 
изградњи мини-хидроелектрана на ријеци Босни 
који представљају капиталне инвестиције из 
развојног програма Републике Српске. 
 Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове је спремна за наставак 

сарадње и реализацију свих припремних 
геодетско-техничких и правних послова који су у 
њеној надлежности и који су потребни за 
реализацију капиталних пројеката као што је 
изградња мини-хидроелектрана, које је Влада 
Републике Српске утврдила да су од општег 
интереса.  
 Реализација капиталних пројеката из 
области електроенергетике који су предвиђени у 
Економској политици Владе Републике Српске за 
2012. годину као што је изградња 
мини-хидроелектрана на ријеци Босни су неки од 
примарних циљева које подржава Републичка 
управа зе геодетске и имовинско-правне послове 
Републике Српске те их је уврстила у планиране 
активности у овој години. 

 У Сарајеву је 27. 3. 2012. године одржана 
сједница Сталне техничке комисије Регионалне 
конференције о катастру у циљу припреме пете 
Регионалне конференције о катастру, која се ове 
године одржава у Босни и Херцеговини.

 Сједници су присуствовали представници 
Државне геодетске управе Хрватске, Републичког 
геодетског завода Србије, Агенције за катастар 
некретнина Македоније, Управе за некретнине 
Црне Горе те представници Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове РС-а и 
Федералне управе за геодетске и 
имовинско-правне послове, док представници из 

 ЕУ је финансирала пројекат који обухвата 
више земаља "INSPIRATION - инфраструктура 
просторних података на Западном Балкану", који 
има за циљ промовисање инфраструктуре 
просторних података (СДИ) и координацију њеног 
даљег развоја у земљама Западног Балкана. То ће 
допринети повољнијем амбијенту са прецизним, 
ажурним, квалитетним, добро структуираним и 
приступачним просторним податацима у локалним, 
регионалним и државним органима управе у 
циљном региону, те припреми „корисника“ да 
испуне циљеве ИНСПИРЕ директиве.

 Земље кориснице овог пројекта су 
Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Бивша 
Југословенска Република Македонија, Црна Гора, 
Србија и Косово.

 Резултати који би се требали постићи овим 
пројектом су више свеобухватних и упоредивих 
информација доступних унутар и између земаља 
корисника о стању земљишне администрације и 
инфраструктури просторних података,  ради 
постављања реформских приоритета, развоја 
политике, законодавног побољшања, као и размене 
знања; ефикаснији институционални оквири и 
успостављени технички аранжмани; преиспитани 
Закони у вези са СДИ оквиром, а за 
имплементацију у сваком Кориснику; информације 
о стању и потребама у смислу капацитета и 
вјештина разјашњени и анализирани за будуће 
унапређење обуке и образовање понуде; повећане 
вјештине Управа за националну картографију и 
катастар (НМЦА) и корисника Националне 
инфраструктуре просторних података (НСДИ) у 
анализи, интерпретацији и политици реаговања на 
СДИ, као и у имплементацији;  одговорност  СДИ / 
Земљишних управа у поступцима, системима и 
алатима, као и побољшање релевантне експертизе; 
унапређење свјести о СДИ / ИНСПИРЕ у јавности и 
владиним институцијама; пораст нивоа сарадње и 
размене информација о СДИ / ИНСПИРЕ унутар и 
између прималаца, која резултира циљаном 
подршком и ефикаснијом интеракцијом.

У Загребу (Република Хрватска) је 21. и 22. марта 
2012. одржана почетна радионица пројекта „Inspi-
ration – Spatial Data Infrastructure in the Western 
Balkans“.
 Радионици су присуствовали представници 
катастарских агенција из седам земаља региона – 
чланица Регионалне конференције о катастру.
 Радионицу је отворио директор Државне 
геодетске управе Републике Хрватске госп. Данко 
Марковиновић, а присутне су поздравили и 
упознали с досадашњим активностима директор 
пројекта госп. Конрад Граф Хојос (Conrad Graf 
Hoyos), као и чланови пројектног тима Фриц Кроис 
(Fritz Kroiss) и Ивица Скендер.
 Током радионице представници пројекта су 
презентовали преглед досадашњих активности те 
предочили и преглед планираних активности 
пројекта.

 Другог дана радионице одржана је и 
редовна сједница Управног одбора пројекта. На 
сједници је за новога предсједника Управног 
одбора изабран госп. Данко Марковиновић, 
директор Државне геодетске управе Републике 
Хрватске, а за замјеника госп. Љупчо Георгијевски, 
директор Агенције за некретнине Републике 
Македоније.
 На сједници се разговарало и о планираној 
петој Регионалној конференцији о катастру која ће 
се, у заједничкој организацији ентитетских управа 
за геодетске и имовинскоправне послове, ове 
године одржати у Бањалуци 7. и 8. јуна.
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 Мисија Свјетске банке, која ради на 
припреми Пројекта регистрације непокретности, је 
у свом „Aide Memoire“ за нови пројекат посебно 
нагласила значај усвајања Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 6/12), као модерно и 
прогресивно законско рјешење које чини основу за 
успостављање уједињеног система евиденције о 
непокретностима и права на њима.

 Свјетска банка сматра да је нови закон 
погодан за успостављање модерног, комплетног, те 
оријентисаног ка корисницима система за 
евидентирање имовине, права и терета. Процес 
стварања таквог система ће у великој мјери бити 
потпомогнут послом који је већ урађен у оквиру 
Пројекта за регистрацију земљишта БиХ, посебно 
дигитализација евиденције, обука особља и 
набавка опреме.

 INSPIRE конференција 2012 ће се одржати у 
суботу, 23. - 27. јуна 2012. у Истанбулу, Турска.Тема 
овогодишњег издања је "Размјена информација о 
животној средини, размјена иновација".

 Са увођењем INSPIRE директиве 2007/2, 
оквир политике за размјену информација о 
животној средини се драстично промијенио. 
Комуникација Комисије о заједничком 
Информационом систему о животној средине (Сеис 
2008) и пратеће активности на националном и 
европском нивоу су додатно помогли да се 
култивише нова визија за координисање оквира 
око спровођења и праћења еколошких 
политика.Управљање, садржај и пратеће 
технологије су три стуба са којима се ова визија 
може ујединити и имплементирати.
 

 Циљ овогодишње INSPIRE Конференције је, 
дакле, да се сагледа како су иновације у ове три 
области обликовале систем размјене информација 
у вези са животном средином.

Словеније, Косова и Албаније због оправданих 
разлога нису могли присуствовати сједници.
      Сједници су, такође, присуствовали и г. Ивица 
Скендер, кључни експерт 2 у пројекту „Inspiration“ и 
г. Жељко Бачић, експерт за израду студије. 

     Након поздравних говора директора ентитетских 
управа г. Жељка Обрадовића и г. Тихомира 
Глигорића, проф др Жељко Бачић је одржао уводну 
презентацију, након чега је отворена расправа те су 
донесени сљедећи закључци:

- прихваћен је оквирни план и динамика израде 
пете Студије о катастру у регији које је презентовао 
експерт за израду студије проф др Жељко Бачић;
- чланови Сталне техничке комисије сервисираће 
потребне информације и податке за израду студије;
- израда студије радиће се у духу три основна циља 
пројекта „Inspiration“;
- прихваћена је информација Организационог 
одбора о припремама за одржавање пете 
Регионалне конференције о катастру која ће се 
одржати 7. и 8. јуна у Бањој Луци;
- сљедећи састанак одржаће се након 
припремљеног првог нацрта студије (средином 
маја).

Дана 29.03.2012. године у сједишту Управе у Бања 
Луци Одржана је обука у коришћењу ГНСС опреме.
У оквиру пројекта "Регистрација земљишта" 
финансираног кредитним средствима Свјетске 
Банке, Републичка Управа за геодетске и 
имовинско-правне послове је набавила 5 GNSS 
пријемника, Leica Viva NetRover GS08, намијењених 
прије свега за катастарски премјер. У ту сврху је 
обучено 16 радника управе из пет подручних 
јединица: Бања Лука, Бијељина, Прњавор, 
Мркоњић Град и Хан Пијесак које су након успјешно 
завршене обуке преузели пријемнике које ће даље 
користити у свом свакодневном раду. 

 Обуку су извршили представници фирме 
ВекомГео из Београда која је генерални заступник 
Швајцарске фирме Leica Geosystems AG за Србију, 
Црну Гору и Републику Српску, водећег светског 
произвођача геодетских инструмената, геодетске 
опреме и система за прикупљање, обраду и 
презентацију геопросторних података.
 Leica Viva NetRover ГНСС пријемник 
представља највишу класу у погледу мрежних 
перформанси и мобилности на терену. Контролер 
укључује 3.5Г модем за брзу конекцију на мрежу 
перманентних станица (СРПОС).  Уз потпуну 
подршку за RTCM 3.1 трансформациону поруку, 
аутоматски се добијају резултати у државном 
координатном систему (ДКС) са центиметарском 
тачношћу.

 Принцип позиционирања у Мрежи 
Перманентних Станица:
 1. Перманентне станице шаљу податке у 
Контролни центар (24 часа непрекидно)
 2. GNSS Spider софтвер у Контролном 
центру процесира податке и генерише RTK 
диференцијане корекције
 3. Корисник шаље свој тренутни положај 
Контролном Центру Мреже
 4. На основу положаја корисника Мрежа 
генерише диференцијане корекције које Корисник 
на терену прима (преко ГПРС/Интернета), и 
комбинује их са сателитским сигналима које прима 
преко свог ГНСС/ГПС пријемника. На овај начин 
добија се центиметарска тачност положаја у 
реалном времену. Предност оваквог начина рада је 
у томе што корисник може да искористи сателитске 
податке са више станица и оствари високу и 
хомогену тачност на комплетном подручју 
покривеном GNSS мрежом СРПОС.

ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА 
СТАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ 
КОМИСИЈЕ РЕГИОНАЛНЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ О 
КАТАСТРУ



 За потребе конференције, урадиће се и 
студија о стању катастра у региону, а за вањског 
експерта за израду студије изабран је проф др 
Жељко Бачић.
  Истакнута је и важност присуствовања 
европској INSPIRE конференцији, која ће се 
одржати у Истамбулу од 23. до 27. јуна 2012. године.
 Радионици у Загребу и сједници Управног 
одбора пројекта „Inspiration – Spatial Data 
Infrastructure in the Western Balkans“ присуствовали 
су и директор Федералне управе за геодетске и 
имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић 
и помоћник директора госп. Неџад Пашалић.
 Наредна сједница ће се одржати почетком 
јуна у Бањалуци у оквиру Регионалне конференције.

 Дана 26.03.2012. године у Бањалуци 
директор Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове др Тихомир Глигорић, 
заједно са својим сарадницима одржао је састанак 
са  представницима норвешке компаније Technor 
Energy AS d.o.o. за БиХ директором Каи Бастесеном 
и господином Владимиром Аљетићем. 

 Норвешка компанија Technor Energy ASA се 
бави искориштавањем обновљивих природних 
ресурса као што је градња мини-хидроелектрана, 
изградња брана и система акумулације.
Повод за овај састанак је наставак сарадње на 
изградњи мини-хидроелектрана на ријеци Босни 
који представљају капиталне инвестиције из 
развојног програма Републике Српске. 
 Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове је спремна за наставак 

сарадње и реализацију свих припремних 
геодетско-техничких и правних послова који су у 
њеној надлежности и који су потребни за 
реализацију капиталних пројеката као што је 
изградња мини-хидроелектрана, које је Влада 
Републике Српске утврдила да су од општег 
интереса.  
 Реализација капиталних пројеката из 
области електроенергетике који су предвиђени у 
Економској политици Владе Републике Српске за 
2012. годину као што је изградња 
мини-хидроелектрана на ријеци Босни су неки од 
примарних циљева које подржава Републичка 
управа зе геодетске и имовинско-правне послове 
Републике Српске те их је уврстила у планиране 
активности у овој години. 

 У Сарајеву је 27. 3. 2012. године одржана 
сједница Сталне техничке комисије Регионалне 
конференције о катастру у циљу припреме пете 
Регионалне конференције о катастру, која се ове 
године одржава у Босни и Херцеговини.

 Сједници су присуствовали представници 
Државне геодетске управе Хрватске, Републичког 
геодетског завода Србије, Агенције за катастар 
некретнина Македоније, Управе за некретнине 
Црне Горе те представници Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове РС-а и 
Федералне управе за геодетске и 
имовинско-правне послове, док представници из 

 ЕУ је финансирала пројекат који обухвата 
више земаља "INSPIRATION - инфраструктура 
просторних података на Западном Балкану", који 
има за циљ промовисање инфраструктуре 
просторних података (СДИ) и координацију њеног 
даљег развоја у земљама Западног Балкана. То ће 
допринети повољнијем амбијенту са прецизним, 
ажурним, квалитетним, добро структуираним и 
приступачним просторним податацима у локалним, 
регионалним и државним органима управе у 
циљном региону, те припреми „корисника“ да 
испуне циљеве ИНСПИРЕ директиве.
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инфраструктури просторних података,  ради 
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политике, законодавног побољшања, као и размене 
знања; ефикаснији институционални оквири и 
успостављени технички аранжмани; преиспитани 
Закони у вези са СДИ оквиром, а за 
имплементацију у сваком Кориснику; информације 
о стању и потребама у смислу капацитета и 
вјештина разјашњени и анализирани за будуће 
унапређење обуке и образовање понуде; повећане 
вјештине Управа за националну картографију и 
катастар (НМЦА) и корисника Националне 
инфраструктуре просторних података (НСДИ) у 
анализи, интерпретацији и политици реаговања на 
СДИ, као и у имплементацији;  одговорност  СДИ / 
Земљишних управа у поступцима, системима и 
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Хрватске, а за замјеника госп. Љупчо Георгијевски, 
директор Агенције за некретнине Републике 
Македоније.
 На сједници се разговарало и о планираној 
петој Регионалној конференцији о катастру која ће 
се, у заједничкој организацији ентитетских управа 
за геодетске и имовинскоправне послове, ове 
године одржати у Бањалуци 7. и 8. јуна.

 Мисија Свјетске банке, која ради на 
припреми Пројекта регистрације непокретности, је 
у свом „Aide Memoire“ за нови пројекат посебно 
нагласила значај усвајања Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 6/12), као модерно и 
прогресивно законско рјешење које чини основу за 
успостављање уједињеног система евиденције о 
непокретностима и права на њима.

 Свјетска банка сматра да је нови закон 
погодан за успостављање модерног, комплетног, те 
оријентисаног ка корисницима система за 
евидентирање имовине, права и терета. Процес 
стварања таквог система ће у великој мјери бити 
потпомогнут послом који је већ урађен у оквиру 
Пројекта за регистрацију земљишта БиХ, посебно 
дигитализација евиденције, обука особља и 
набавка опреме.

 INSPIRE конференција 2012 ће се одржати у 
суботу, 23. - 27. јуна 2012. у Истанбулу, Турска.Тема 
овогодишњег издања је "Размјена информација о 
животној средини, размјена иновација".

 Са увођењем INSPIRE директиве 2007/2, 
оквир политике за размјену информација о 
животној средини се драстично промијенио. 
Комуникација Комисије о заједничком 
Информационом систему о животној средине (Сеис 
2008) и пратеће активности на националном и 
европском нивоу су додатно помогли да се 
култивише нова визија за координисање оквира 
око спровођења и праћења еколошких 
политика.Управљање, садржај и пратеће 
технологије су три стуба са којима се ова визија 
може ујединити и имплементирати.
 

 Циљ овогодишње INSPIRE Конференције је, 
дакле, да се сагледа како су иновације у ове три 
области обликовале систем размјене информација 
у вези са животном средином.

Словеније, Косова и Албаније због оправданих 
разлога нису могли присуствовати сједници.
      Сједници су, такође, присуствовали и г. Ивица 
Скендер, кључни експерт 2 у пројекту „Inspiration“ и 
г. Жељко Бачић, експерт за израду студије. 

     Након поздравних говора директора ентитетских 
управа г. Жељка Обрадовића и г. Тихомира 
Глигорића, проф др Жељко Бачић је одржао уводну 
презентацију, након чега је отворена расправа те су 
донесени сљедећи закључци:

- прихваћен је оквирни план и динамика израде 
пете Студије о катастру у регији које је презентовао 
експерт за израду студије проф др Жељко Бачић;
- чланови Сталне техничке комисије сервисираће 
потребне информације и податке за израду студије;
- израда студије радиће се у духу три основна циља 
пројекта „Inspiration“;
- прихваћена је информација Организационог 
одбора о припремама за одржавање пете 
Регионалне конференције о катастру која ће се 
одржати 7. и 8. јуна у Бањој Луци;
- сљедећи састанак одржаће се након 
припремљеног првог нацрта студије (средином 
маја).

Дана 29.03.2012. године у сједишту Управе у Бања 
Луци Одржана је обука у коришћењу ГНСС опреме.
У оквиру пројекта "Регистрација земљишта" 
финансираног кредитним средствима Свјетске 
Банке, Републичка Управа за геодетске и 
имовинско-правне послове је набавила 5 GNSS 
пријемника, Leica Viva NetRover GS08, намијењених 
прије свега за катастарски премјер. У ту сврху је 
обучено 16 радника управе из пет подручних 
јединица: Бања Лука, Бијељина, Прњавор, 
Мркоњић Град и Хан Пијесак које су након успјешно 
завршене обуке преузели пријемнике које ће даље 
користити у свом свакодневном раду. 

 Обуку су извршили представници фирме 
ВекомГео из Београда која је генерални заступник 
Швајцарске фирме Leica Geosystems AG за Србију, 
Црну Гору и Републику Српску, водећег светског 
произвођача геодетских инструмената, геодетске 
опреме и система за прикупљање, обраду и 
презентацију геопросторних података.
 Leica Viva NetRover ГНСС пријемник 
представља највишу класу у погледу мрежних 
перформанси и мобилности на терену. Контролер 
укључује 3.5Г модем за брзу конекцију на мрежу 
перманентних станица (СРПОС).  Уз потпуну 
подршку за RTCM 3.1 трансформациону поруку, 
аутоматски се добијају резултати у државном 
координатном систему (ДКС) са центиметарском 
тачношћу.

 Принцип позиционирања у Мрежи 
Перманентних Станица:
 1. Перманентне станице шаљу податке у 
Контролни центар (24 часа непрекидно)
 2. GNSS Spider софтвер у Контролном 
центру процесира податке и генерише RTK 
диференцијане корекције
 3. Корисник шаље свој тренутни положај 
Контролном Центру Мреже
 4. На основу положаја корисника Мрежа 
генерише диференцијане корекције које Корисник 
на терену прима (преко ГПРС/Интернета), и 
комбинује их са сателитским сигналима које прима 
преко свог ГНСС/ГПС пријемника. На овај начин 
добија се центиметарска тачност положаја у 
реалном времену. Предност оваквог начина рада је 
у томе што корисник може да искористи сателитске 
податке са више станица и оствари високу и 
хомогену тачност на комплетном подручју 
покривеном GNSS мрежом СРПОС.

OБУКА У КОРИШЋЕЊУ 
ГНСС ОПРЕМЕ

СВЈЕТСКА БАНКА У 
ПОТПУНОСТИ ПОДРЖАВА 
ЗАКОН О ПРЕМЈЕРУ И 
КАТАСТРУ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКE

INSPIRE КОНФЕРЕНЦИЈА 
У ИСТАНБУЛУ



 Дана 23.05.2012. године у Сава Центру у 
Београду Републички геодетски завод Србије 
организовао је свечаност поводом завршетка 
пројекта ''Израда катастра непокретности и упис 
права у Србији'', који је финансиран из кредита 
Свјетске банке и средстава Републике Србије.

 Присутне на овој свечаности поздравио је 
Ненад Тесла, директор Републичког геодетског 
завода Србије, који је у свом обраћању присутнима 
истакао значај овог пројекта за Републику Србију, 
њене грађане, институције и привреду, те нагласио 
да уписана имовина више вриједи.

 Гавин Адлингтон, руководилац овог пројекта 
за земље Европе и региона централне Азије, 
обратио се присутнима и захвалио се 
представницима Републичког геодетског завода 
Србије на доброј сарадњи и успјешно 
реализованом пројекту.

 На овој свечаности поводом завршетка 
пројекта ''Израда катастра непокретности и уписа 
права у Србији'' и ''175 година јубилеја геодетске 
дјелатности у Србији'' додјељена је плакета др 
Тихомиру Глигорићу, директору Републичке управе 
за геодетске и имовинско-правне послове 
Републике Српске у знак захвалности за допринос 
развоју геодетске струке и геодетске дјелатности у 
Србији.

 Овој свечаности присуствовало је око 200 
учесника међу којима су били представници 
Свјетске банке, Краљевине Шведске, 
Министарстава, јавних предузећа и други 
корисници услуга Републичког геодетског завода 
Србије.
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