
 

 

 
 

 

   

Развој система масовне процене непокретности у Републици Србији 

14. - 15. децембар 2015. 

Свечана сала Грађевинског факултета 

   

14.12.2015. 
 

   
9:45 10:15 Пријава учесника 

10:15 10:30 

Поздравна реч 
(Бранко Божић, Универзитет у Београду, Грађевински факултет у Београду)  
(Александра Дамњановић, Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре) 

10:30 11:00 
Процена вредности непокретности – појам, значај и развој система (Рајица 
Михајловић,  Универзитет у Београду,Грађевински факултет) 

11:00 11:30 
Тржиште и вредновање земљишта ( Стеван Марошан, Универзитет у 
Београду,Грађевински факултет) 

11:30 12:00 

Систем процене вредности непокретности у Немачкој – законски основ, 
организација система и актери 
(Kristof Johajm Virc, GIZ-ов пројекат Унапређење управљања земљиштем на 
нивоу локалних самоуправа у Србији) 

12:00 12:30 Пауза за кафу 

12:30 13:00 
Open data - коришћење система процене вредности у Немачкој 
(Jirgen Burnelajt, јавно именовани и заклети проценитељ вредности 
непокретности, Берлин, Немачка) 

13:00 13:30 
РГЗ као носилац развоја система масовне процене вредности непокретности 
у Републици Србији - достигнути ниво и перспективе даљег развоја  
(представник РГЗ-а) 

13:30 14:30 Пауза за ручак 

14:30 15:00 
Искуства локалне самоуправе у реализацији послова из своје надлежности за 
потребе утврђивања вредности непокретности - организација, активности и 
методе (представник локалне самоуправе) 

15:00 16:00 
Нетранспарентност  и недовољна уређеност тржишта непокретности у 
Републици Србији - примери (Загорка Госпавић, Универзитет у Београду, 
Грађевински факултет) 



  

 
15.12.2015. 

 

   

10:00 10:20 
Развој система масовне процене непокретности у Републици Словенији 
(Marjan Čeh, Anka Lisec,  Универзитет у Љубљани, Факултет за грађевину и 
геодезију) 

10:20 10:40 
Закон о уређењу професије проценитеља некретнина у Републици Србији 
(Данијела Илић, НУПС - Национално удружење проценитеља Србије) 

10:40 11:10 
Образовање, квалификације и акредитовање проценитеља у Немачкој  
(Jirgen Burnelajt, јавно именовани и заклети проценитељ вредности 
непокретности, Berlin, Немачка) 

11:10 11:40 Процена вредности грађевинских објеката - искуства и перспективе (Ненад 
Иванишевић, Грађевински факултет) 

11:40 12:10 Пауза за кафу 

12:10 12:40 

Open data - транспарентност тржишта непокретностима у Немачкој на 
интернету 
(Kristof Johajm Virc, GIZ-ов пројекат "Унапређење управљања земљиштем на 
нивоу локалних самоуправа у Србији") 

12:40 13:10 
Процена вредности непокретности у поступку урбане комасације (Frank 
Difenbah, јавно именовани инжењер геодезије, Blankenhajm) 

13:10 13:40 
Анализа квалитета модела масовне процене непокретности  (Бранко Божић, 
Грађевински факултет) 

13:40 14:40 Пауза за ручак 

14:40 15:10 Завршна дискусија 

 


