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Сектор за стручни и управни надзор органи-
зовао је 9. септембра 2014. године у седишту 
РГЗ-а радионицу на тему „Преглед елабора-
та геодетских радова у поступку одржавања 
катастра непокретности”, са посебним освр-
том на елаборат геодетског мерења GPS ме-
тодом. Радионици су присуствовали запосле-
ни из служби за катастар непокретности и 
Одељења за катастар водова који су директ-
но укључени у преглед и пријем елабората ге-
одетских радова.

У циљу једнобразног поступања присутни-
ма је кроз две презентације представљен пос-

тупак прегледа и пријема елабората геодет-
ских радова, у складу са постојећим техничким 
нормативима који су прописани подзакон-
ским актима, уз навођење примера из праксе 
који су били предмет стручног надзора у поје-
диним службама за катастар непокретности.

Сви присутни су изразили задовољство 
иницијативом Сектора за стручни и управ-
ни надзор да се овакве радионице одржа-
вају и активно су учествовали у дискусији са 
предлозима за унапређење процедуре и ре-
шавање текућих проблема у раду са геодет-
ским организацијама.

Преглед елабората геодетских радова у 
поступку одржавања катастра непокретности

Статус радова на изради ДКП-а за 
територију Републике Србије
Превођење аналогних катас-
тарских планова у дигитални 
векторски облик представља 
важну компоненту у модерни-
зацији катастра непокретнос-
ти и за ефикасно управљање 
непокретностима. 

Израда дигиталних катастар-
ских планова (ДКП) по катастар-
ским општинама врши се на ос-

нову пројектних решења за 
реализацију радова на изради 
базе података ДКП-а у поступку 
одржавања катастра непокрет-
ности, а у складу са годишњим 
планом радова РГЗ-а и утврђе-
ним динамичким планом. 

Приоритети при избору катас-
тарских општина усклађени су са 
приоритетима који су од држав-

ног интереса – градска подручја, 
важни инвестициони објекти, ин-
фраструктурни коридори и др.

У Одељењу за израду диги-
талних катастарских планова у 
седишту РГЗ-а и у службама за 
катастар непокретности и током 
2014. године ангажован је додат-
ни број геодетских стручњака за 
рад на одређено време и на уго-
вор о делу који су обављали по-
слове израде ДКП-а.

Према приказаној реализа-
цији радова, ДКП је израђен за 
60% КО од укупно 4521 КО. За 
15% КО израда ДКП-а је у току 
или у поступку прегледа и прије-
ма. Израда ДКП-а није започета 
за 25% од укупног броја КО за 
које су у службеној употреби ка-
тастарски планови у аналогном 
облику.

60% 
15% 

25% 

ДКП у службеној употреби ДКП у поступку израде Аналогни планови у службеној употреби 

Статус радова на изради ДКП-а 31. августа 2014. године.
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Потписан Протокол о сарадњи Града 
Београда и Републичког геодетског завода
протокол о међусобној сарадњи Града Београда и Републичког геодетског 
завода потписан је 10. септембра 2014. године у циљу унапређења пословања 
и управљања имовином и ефикаснијег евидентирања непокретности Града 
Београда.
Међусобна сарадња ће обух-
ватити: размену катастарских 
и просторних података из еви-
денције РГЗ-а у циљу ефикас-
није и свеобухватне евиденције 
непокретности Града Београ-
да и имовинско-правне доку-
ментације у циљу унапређења 
постојећих евиденција РГЗ-а; 
узајамно коришћење кадров-
ских и инфраструктурних ка-
пацитета у функцији припре-
ме и реализације пројеката од 
регионалног значаја или проје-
ката од значаја за унапређење 
постојећих евиденција РГЗ-а, 
а који се финансирају из рас-
положивих државних, била-
тералних и ЕУ фондова; усту-
пање одговарајућих података 
из евиденција РГЗ-а за потре-
бе припреме и реализације 
регионалних пројеката који 
се финансирају из фондова ЕУ 
или других фондова и финан-
сијских институција у складу 
са Законом о државном пре-
меру и катастру; приказ ново-
формиране и новопројекто-
ване комуналне или пословне 
инфраструктуре Града Београ-
да на Националном геопорта-
лу (ГеоСрбија); размену других 
релевантних података.

У име Града Београда Про-
токол је потписао градоначел-
ник Синиша Мали, а у име Ре-
публичког геодетског завода 
директор Зоран Крејовић.

У оквиру међуинституционал-
не сарадње 15. септембра 
2014. године потписан је Спо-
разум о пословно-техничкој 
сарадњи између Републич-
ког геодетског завода (РГЗ) и 
Републичке агенције за прос-
торно планирање (РАПП).

РГЗ и РАПП имају више-
годишњу успешну сарадњу 
која ће у знатној мери бити 
унапређена потписивањем 
Споразума који омогућава да 
се у потпуности искористе све 
могућности у области инфор-
мационих и комуникационих 
технологија.

Међуинституционална са-
радња односиће се на ко-

ришћење података катастра 
непокретности, приступ сер-
висима РГЗ-а који су од зна-
чаја за ефикасно планирање 
и уређење простора, ко-
ришћење података из планске 
документације у надлежности 
РАПП-а, сарадњу у области ус-
постављања Националне ин-
фраструктуре геопросторних 
података (НИГП), размену ис-
куства, стручну помоћ, струч-
но усавршавање и обуке и ко-
ришћење осталих услуга из 
надлежности РАПП-а и РГЗ-а.

У име РАПП-а Споразум је 
потписао директор мр Драган 
Дунчић, а у име РГЗ-а дирек-
тор Зоран Крејовић.

Потписан Споразум о 
пословно-техничкој 
сарадњи РГЗ-а и РАПП-а
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Стручна помоћ службама за катастар непокретности

Службе за катастар непокретности јагодина, 
Свилајнац и Деспотовац

Сектор за катастар непокретности организовао је 15. и 16. сеп-
тембра 2014. године посету службама за катастар непокрет-
ности Јагодина, Свилајнац и Деспотовац према плану вршења 
унутрашње контроле и пружања стручне помоћи службама за 
катастар непокретности у поступку одржавања премера и ка-
тастра непокретности.

У циљу повећања ажурности и ефикасности у вођењу посту-
пака из надлежности служби, Сектор је припремио извештаје о 
статусу предмета за период 2009–2014. година.

Службе за катастар непокретности Јагодина, Свилајнац и Дес-
потовац, после поступања по достављеним списковима предме-
та, приступиће раду по захтевима примљеним претходног дана 
у циљу дневне ажурности у предметима одржавања катастра 
непокретности.

С обзиром на то да је у службама инсталирана нова верзија 
софтвера Писарница, извршена је обука за рад са новим команда-
ма, као и практичан рад.

Службe за катастар 
непокретности Шабац, 
Владимирци, коцељева 
и Богатић

У организацији Сектора за 
стручни и управни надзор и 
Сектора за катастар непокрет-
ности, 18. септембра 2014. годи-
не извршена је унутрашња кон-
трола рада Службе за катастар 
непокретности Шабац којој су 
присуствовали и руководио-
ци и стручна лица из служби за 
катастар непокретности Влади-
мирци, Коцељева и Богатић. 

Сектор за катастар не-
покретности припремио је из-
вештаје о статусу предмета уз 
детаљно појашњење кроз прак-
тичне примере у вези са посту-
пањем по предметима. Струч-
ну помоћ у организацији рада 
службе и на решавању најсло-
женијих предмета из надлеж-
ности службе са мерама за још 
квалитетнији и ефикаснији рад, 
присутнима су пренели пред-
ставници Сектора за стручни и 
управни надзор.

После поступања по доста-
вљеним списковима предмета, 
наведене службе приступиће 
раду по захтевима примље-
ним претходног дана, у циљу 
дневне ажурности у пред-
метима одржавања катастра 
непокретности. 

С обзиром на то да је у служ-
бама инсталирана нова верзија 
софтвера Писарница, изврше-
на је обука за рад са новим ко-
мандама, као и практичан рад.
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Посета делегације Светске 
банке РГЗ-у

Делегација Светске банке, коју 
је чинила госпођа Сари Содер-
стром, шеф Сектора за зашти-
ту животне средине у Одељењу 
банке за одрживи развој, гос-
подин Хорхе Муњоз, руководи-
лац групе за земљишну адми-
нистрацију и госпођа Оливера 
Јордановић из канцеларије 
Светске банке у Београду, по-
сетила је 19. септембра 2014. 
године Републички геодетски 
завод.

Циљ посете је био упозна-
вање са организацијом и радом 
РГЗ-а, актуелним донаторским 

пројектима, резултатима пре-
тходног пројекта Светске бан-
ке, као и разматрање предло-
га новог „Пројектa управљања 
непокретностима у Србији” који 
се финансира из средстава кре-
дита Светске банке.

После састанка са руковод-
ством РГЗ-а делегација је имала 
прилике да се упозна са радом 
Дигиталног архива и Контрол-
ног центра у седишту РГЗ-а, на-
кон чега је посетила Службу за 
катастар непокретности Бео-
град 2, једну од највећих орга-
низационих јединица РГЗ-а.

Од 18. маја 2014. годи-
не активиран је рачун 
преко којег је могућа 
уплата хуманитарне по-
моћи за жртве попла-
ва у Републици Србији 
путем PayPal-а из 193 
земље и региона.

Рачун припада Ми-
сији Републике Србије 
при Европској унији у Бриселу, а средства која се уплате ко-
ришћењем PayPal сервиса директно се пребацују на намен-
ски рачун Владе Републике Србије отворен за помоћ угро-
женима од поплава.

Хуманитарну помоћ, преко PayPal сервиса, могуће је уп-
латити на адреси www.floodrelief.gov.rs.

Отворен PayPal рачун за уплату
хуманитарне помоћи

Састанак 
стручњака 
Мешовите 
комисије 
за државну 
границу
Састанак стручњака Мешо-
вите комисије за обнављање, 
обележавање и одржавање 
државне границе између Ре-
публике Србије и Мађарс-
ке одржан је 17. и 18. септем-
бра 2014. године у Београду, у 
просторијама Републичког ге-
одетског завода.

На састанку су размење-
ни извештаји о извршеним 
теренским радовима у 2014. 
години. Мађарска страна је 
доставила српској страни пи-
лот пројекат, везан за инови-
рање граничних докумената, 
- израђен на основу ортофото 
планова (епоха 2011). Оцење-
но је да је пилот пројекат из-
рађен у складу са поставље-
ним захтевима стручњака обе 
стране Мешовите комиси-
је. Српска страна предала je 
мађарској страни ортофото 
планове (епоха 2013) терито-
рије Републике Србије уз гра-
ничну линију.

Током боравка у РГЗ-у 
стручњаке Мешовите комиси-
је примио је директор РГЗ-а са 
сарадницима. Овом приликом 
изнет је предлог мађарске 
стране да се предмет спора-
зума о сарадњи РГЗ-а и Инсти-
тута за геодезију, картографију 
и даљинску детекцију (FÖMI), 
поред размене података пер-
манентних GPS станица, про-
шири и на друге геодетске 
податке и материјале који се 
односе на гранична подручја.

У програму посете мађар-
ска делегација је имала прили-
ку да се упозна са радом Кон-
Србије АГРОС система.


