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Г о д и н а  I X  ◆  Б р о ј  9  ◆  С е п т е м б а р ,  2 0 1 6 .
РГЗИНФО

Р е п у Б л и к а  С Р Б и ј а  ◆  Р е п у Б л и Ч к и  Г е О Д е Т С к и  З а В О Д

Први колегијум новог менаџмента РГЗ-а
Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић саставио је нови 
менаџмент тим РГЗ-а. Нови чланови колегијума именовани су на 8. седници 
Владе Републике Србије, одржаној 13. септембра 2016. године, а први 
колегијум одржан је данас, 19. септембра 2016. године. Током колегијума 
договерене су прве предстојеће активности и даљи начин рада колегијума.

По избору директора РГЗ-а 
Борка Драшковића на ме-
сто в. д. помоћника дирек-
тора Сектора за катастар не-
покретности именована је 
дипл. геод. инж. Соња Ракић, 
на место в. д. помоћника ди-
ректора Сектора за стручни и 
инспекцијски надзор имено-
ван је дипл. геод. инж. Слави-
ша Томовић, на место в. д. по-
моћника директора Сектора 
за информатику и комуника-
ције именована је струк. инж. 
геод. - специјалиста Данка Га-
рић и на место в. д. помоћника 
директора Сектора за топогра-

фију и картографију именова-
на је дипл. геод. инж. Јелена 
Матић Вареница.
У раду новог колегијума и даље 
ће учествовати раније поста-
вљени в. д. помоћника дирек-

тора Сектора за правне по-
слове дипл. правник Миљана 
Кузмановић Костић и в. д. по-
моћника директора Сектора 
за геодетске радове дипл. геод. 
инж. Ванчо Божинов.

Одржана конференција „Сателитски 
снимци за потребе одрживог развоја у 
периоду од 2015. – 2030. / СД4СД”
конференција међународног карактера, у 
организацији РГЗ-а, одржана је у просторијама 
клуба посланика 15. септембра 2016. 
На конференцији су учествова-
ли представници Светске бан-
ке, УН ФАО, Digital Globe, геодет-
ске управе из Велике Британије, 
као и геодетских организација 
из Србије. Државни секретар 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Владе Републике Србије Алек-
сандра Дамњановић изјавила је 

данас да ће, захваљујући пројек-
ту обједињавања катастарских 
снимака, Србија до 27. новембра 
добити централну базу подата-
ка земљишне администрације.
Дамњановић је на конферен-
цији „Сателитски снимци за пот-
ребе одрживог развоја у пери-
оду од 2015. – 2030. / СД4СД”, 
одржаној у Клубу посланика, ис-
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такла да ће то омогућити свим 
заинтересованим да једним кли-
ком дођу до поуздано ажурира-
них података о свакој непокрет-
ности на територији Србије.

Она је навела да ће на овом 
скупу представници ресорног 
министарства, Републичког ге-
одетског завода и Организације 
за храну и пољопривреду Ује-
дињених нација (УН ФАО), пред-
ставити предности коришћења 
сателитских снимака како у об-
ласти пољопривреде и водопри-
вреде, тако и за потребе оза-
коњења објеката.

Велика акција Министарства 
и Геодетског завода довела је 
до тога да сада у свакој општи-
ни можемо приступити сате-
литском снимку и на један врло 
прецизан начин утврдити вре-
ме изградње објекта, објаснила 
је државни секретар.

Према њеним речима, од 
27. новембра држава ће имати 
својинску евиденцију, односно 
знаће се тачно колико је објека-
та и у ком су статусу уписани у 
катастар непокретности.

Вршилац дужности директо-
ра Републичког геодетског за-
вода (РГЗ) Борко Драшковић 
истакао је да је реч о међуна-
родном стандарду употребе 
података са сателитских снима-
ка, који на врло ефикасан, брз и 
лак начин пружају информације 
онима који се баве просторним 
подацима. 

У овом тренутку, како је пре-
цизирао, Србија је власник са-
телитског снимка који покрива 
читаву територију наше земље, 
тако да постоји евиденција свих 
непокретности у дигиталном 
облику.

Да би грађани остварили 
упис права над тим објектима 
потребно је да се обрате Репу-
бличком геодетском заводу са 
потребном документацијом и 
тај упис ће бити извршен у пред-
виђеном законском року, објас-
нио је Драшковић.

Према његовим речима, 
овај систем биће од користи 
инвеститорима како би уради-
ли анализу локација које желе 
да преузму јер пружа прециз-
не податке о инфраструктурној 

мрежи, густини насељености 
и покривености у економском 
смислу.

Поред тога, како је рекао, 
сателитски снимци послужиће 
при раду на масовној проце-
ни непокретности, која ће пос-
лужити као основ и за пореску 
реформу јер ће се, њиховим ко-
ришћењем, непогрешиво знати 
ко и каквом имовином распола-
же на територији Републике.

Пројекат централизовања са-
телитских снимака реализује се 
на основу уговора који је Влада 
Србије потписала са Светском 
банком.
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Директор Републичког гео-
детског завода Борко Драш-
ковић је, на састанку са 
Мисијом Светске банке, прес-
тавницима Министарства 
грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, Министар-
ства финансија, Управе за јав-
ни дуг, Агенције за привред-
не регистре и Дирекције за 
електронску управу, пред-
ставио нацрт Стратегије РГЗ-а.

На самом почетку састан-
ка, након представљене стра-
тегије и иницијативе за упис 
заједничке имовине на оба 
супружника, Оливера Јорда-
новић, вођа тима Светске бан-
ке за пројекат „Унапређење 
земљишне администрације 
у Србији” је рекла да је пра-
во задовољство започети Ми-
сију са добрим вестима и уз 
представљање резултата који 
су остварени сопственим ре-
сурсима. Она је још истакла 
да су ретке ситуације у који-
ма имплементациона аген-
ција кроз снажну сопствену 
иницијативу, коришћењем 
сопствених ресурса, и мно-
го пре рока дефинисаног 
пројектним имплементацио-
ним планом, покрене и завр-
ши активности планиране за 
реализацију под кредитом.

На састанку су договоре-
не активности током Мисије 
Светске банке, а једна од тема 
биће и управљње пројектом. 
Испред Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре Имре Керн је 
потврдио да ће пројекат и са 
новим саставом Владе имати 
пуну подршку Министарства.

Током састанка са директо-
ром Дирекције за електрон-
ску управу Душаном Стојано-
вићем, представница Светске 
банке и ФАО Румјана Тончов-

ска и директор РГЗ-а Бор-
ко Драшковић сложили су 
се да је портал еУправе тре-
ба да буде фокална тачка 
за све електронске серви-
се које државни органи пру-
жају грађанима, али и место 
где се врши међусобна раз-
мена података између држав-
них институција. 

Ти м  С в етс ке  б а н ке  у 
четвртој мисији пројекта 
„Унапређење земљишне адми-
нистрације у Србији” чине Оли-
вера Јордановић, вођа тима, 
Тони Лемб, експерт за прав-
не послове, Румјана Тончов-
ска, стручнјак за ИТ, Викторија 
Стенли, експерт за земљиш-
ну администрацију и Анчал 
Ананд, економиста. Иницијал-
ни састанци су одржани у се-
дишту Републичког геодетског 
завода, у понедељак, 12. сеп-
тембра 2016. године.

На завршном састанку 
представници мисије Свет-
ске банке изнели су став да је 
нацрт Стратегије РГЗ-а за пе-
риод 2016-2020 изузетно ква-

литетан документ који треба 
да представља основ за даљи 
развој бизнис плана.

Током мисије одржано је 
више састанака на којима су 
се представници Светске бан-
ке упознали са активностима 
на пројекту и напредовањем 
у реализацији свих пројект-
них активности.

Чланови мисије у четвр-
так, 15. септембра, учество-
вали су на конференцији „Са-
телитски снимци за потребе 
одрживог развоја у периоду 
од 2015. – 2030. / СД4СД”, а 
Румјана Тончовска је предсе-
давала округлим столом на 
тему употребе сателитских 
снимака.

На састанку са темом уп-
рављње пројектом догово-
рено је на који начин је мо-
гућа боља комуникација свих 
страна учесника у пројек-
ту ради ефикаснијег и бр-
жег спровођења планираних 
активности.

Завршни састанак је одр-
жан 16. септембра 2016. го-
дине у просторијама Репу-
бличког геодетског завода, 
а састанку су присуствовали 
преставници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, Министар-
ства финансија, Управе за јав-
ни дуг, Агенције за привред-
не регистре и Дирекције за 
електронску управу.

Четврта мисија Светске банке у РГЗ-у
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РГЗ на INSPIRE Конференцији 2016
INSPIRE конференција 2016 била је посвећена разматрању законских и 
техничких решења у имплементацији INSPIRE Директиве, изазовима у 
интероперабилности, начину финансирања унапређења инфраструктуре 
геопросторних података и развојним активностима.

Током конференције која је орга-
низована у  Барселони, Шпанија, 
од  26. до 30. септембра, презен-
тована су примењена решења 
и планиране активности на им-
плементацији INSPIRE Директи-
ве у Европи кроз пленарне се-
сије, презентације и радионице.

Европска унија је последњој 
деценији усвојила бројне за-
конске оквире у циљу зашти-
те и очувања животне среди-
не. Седми Програм заштите 
животне средине ЕУ којим се 
имлементира Европска поли-
тика заштите животне средине 
је идентификовао приоритене 
циљеве и утврдио  да приме-
на INSPIRE Директиве ЕУ пред-
ставља један од инструмената 
за постизање циљева у обла-
стима који су дефинисане као 
приоритети. 

Имплементација INSPIRE Ди-
рективе омогућава ефикас-
нију размену просторних по-
датака на националном нивоу 
и у области прекограничне са-
радње и њихово ефикасније ко-
ришћење. То захтева ефикасну 
сарадњу свих јавних институ-
ција и висок ниво законске и 
техничке компатибилности, 
што се и спроводи у оквиру 
Јединственог дигиталног тр-
жишта ЕУ. 

У оквиру INSPIRE Конферен-
ције Републички геодетски за-
вод је активно учествовао на 
Радионици: Финансирање 
унапређења инфраструкту-

ре просторних података, коју 
су организовали ФАО, Свет-
ска банка, UNECE и EC JRC. На 
радионици је Републички ге-
одетски завод презентовао 
значајне развојне пројекте 
и примере јавног-приватног 
партнерства  који су   утица-
ли на имплементацију инфра-
структуре геопросторних по-
датака у Републици Србији 
као и будуће развојне плано-
ве у овој области у периоду 
2016-2020. 

Такође, на конференцији 
је презентован и регионал-

ни IMPULS Пројекат у чијој 
имплементацији поред дру-
гих националних институција, 
учествује и Републички гео-
детски завод и чији је основ-

ни циљ пружање подршке на-
ционалним катастарским и 
картографским институцијама 
западног Балкана у прилагођа-
вању свог пословања  захтеви-
ма  INSPIRE Директиве. 

Представници Републичког 
геодетског завода су искорис-
тили прилику да у Барселони 
посете и регионални центар 
Шпанског директората за ка-
тастар где су имали прилику 
да се упознају са њиховом ор-
ганизационом структуром, 
системом рада и принципима 
пословања. 
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Наставак добре праксе - Ротација знања 
за транспарентан катастар
У категорији „Регистрација не-
покретности“ Србија би, на лис-
ти Doing Business 2017, према 
процени НАЛЕД-а, требало да 
оствари значајан напредак у од-
носу на прошлогодишњу пози-
цију на 73. месту. Тај напредак 
је резултат увођења системских 
промена у Републичком геодет-
ском заводу, измена Закона о 
државном премеру и катастру и 
скраћивања рока за решавање 
предмета на 15 дана.

Са циљем да се и следеће 
године побољша ранг Србије 
на Doing Business листи, РГЗ 
наставља са увођењем мера за 
унапређење сервисне орјента-
ције која у фокусу има клијента.

На основу остварених резул-
тата у пилот пројекту ротације 
државних службеника правне 
струке, који је показао да се поје-
дине корпоративне мере из при-
вреде могу успешно примењива-
ти и у државним институцијама, 
директор Републичког геодет-
ског завода Борко Драшковић 
донео је одлуку о ротацији на-
челника служби за катастар не-
покретности. Начелници геодет-

ске струке ће, од понедељка 26. 
септембра, преузети нове радне 
позиције у истом хијерархијском 
нивоу и платном разреду, али 
ће променити радно окружење 
и сараднике. Циљ је да се рота-
цијом унесу промене у устаљене 
токове рада служби за катастар 
непокретности, повећа ефикас-
ност рада и поверење грађана 
у поузданост и квалитет подата-
ка катастра.

Начелници, који ће разме-
нити позиције, пренеће своја 
знања и искуство у ново радно 
окружење како би допринели 
остваривању једнообразности 

у поступању и примени катас-
тарске праксе.

Резултати пилот пројекта ро-
тације правника, који је спрове-
ден у марту, показали су да је, и 
у Републичком геодетском заво-
ду, могуће применити поједине 
моделе корпоративног упра-
вљања по узору на катастаре у 
Великој Британији и Холандији. 
Светска банка подржава такав 
правац развоја кроз пројекат 
којим се финансира техничко-
технолошки и институционал-
ни развој РГЗ-а са акцентом на 
развој сервисно орјентисаних 
услуга.

Директор Републичког гео-
детског завода Борко Драш-
ковић објавио је упутство о 
начину поступања државних 
службеника са нерешеним 

предметима, осталим актима 
и другим службеним мате-
ријалима којим ће се обезбе-
дити њихова већа сигурност 
и ефикасност поступања.

Распис о начину 
поступања са 
нерешеним предметима

Прва конференција о интер-
дисциплинарним истражи-
вањима о непокретностима 
(CIRRE) одржана је од 15. до 
16. септембра 2016. године у 
Љубљани, у Словенији, на којој 
је Републички геодетски завод 
учествовао у оквиру међуна-
родне сарадње са Факултетом 
за грађевинарство и геодезију 
Универзитета у Љубљани.

Рад на тему „Значај интегри-
сања просторних планова у 
катастар непокретности - Ис-
куства у Србији и Словенији” 

презентовала је мр Стојанка 
Бранковић, учесници конфе-
ренције били су заинтересова-
ни да чују више о систему ка-
тастра непокретности у Србији 
и обиму надлежности РГЗ-а.

Учешће на конференцији је 
била прилика за разговоре на 
тему наставка институционал-
не сарадње са Институтом за 
геодезију Факултета за грађе-
винарство и геодезију Универ-
зитета у Љубљани.

У складу са делокругом ин-
тересовања две институције 
дефинисане су области за на-
ставак сарадње: законодав-
ство, катастарски и комаса-
циони премери, контрола 
квалитета катастарских пода-
така и радних поступака, итд.

РГЗ на CIRRE конференцији
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Позив за доставу радова на тему: 
„Одговорно управљање земљиштем”
Годишња конференција Свет-
ске банке је један од најзначај-
нијих скупова међународног 
карактера, који пружа могућ-
ност представницима влади-
ног сектора, цивилног друштва, 
образовних институција и при-
ватног сектора да размени 
идеје и искуства у вези са ак-
туелним приступима и пробле-
мима у области администра-
ције земљишта.

Светска банка је објавила 
осамнаесту годишњу конфе-
ренцију на тему Земљиште и 
сиромаштво која ће се одржа-
ти у периоду од 20 – 24. мар-
та 2017. године у Вашингтону 
(САД).

Позивају се сви запослени у 
Републичком геоетском заводу 
који су заинтересовани да до-

ставе апстракте радова на јед-
ну од следећих тема:
•	 Истраживање о управљању 

земљиштем и ригорозне 
процене утицаја

•	 Искоришћавање геопрос-
торних података, клауд плат-
форми и друге технологије 
података

•	 Обезбеђивање права на 
земљишту ради једнакости, 
одрживости и флексибил-
ности

•	 Процена пружања сервиса 
земљишне администрације

•	 Земљиште за инфраструкту-
ру, инвестицију и смањење 
ризика од катастрофа

•	 Земљиште и урбанизација.
Доставити апстракте који 

ће садржати од 800 до 1.500 
речи и то до 17. октобра 2016. 

године, на српском и ен-
глеском језику на имејл ад-
ресу office@rgz.gov.rs. Напо-
мињемо да ће сви апстракти 
бити проверени од стране 
Светске банке на плагијатор-
ство. Само аутори прихваће-
них и одобрених апстраката 
од стране директора Репу-
бличког геодетског завода 
имаће могућности да се ре-
гиструју за учешће на конфе-
ренцији, која ће се обавити до 
30. октобра 2016. године. 

Иницијатива за упис имовине на оба 
супружника и олакшице при упису у КН за 
особе са инвалидитетом
У складу са Националном стра-
тегијом за родну равноправност 
за период од 2016. до 2020. годи-
не, као основним и стратешким 
документом Републике Србије, 
донетим са циљем унапређи-
вања родне равноправности-
Републички геодетски завод на-
стоји да води активну политику 
једнаких могућности и прати 
остваривање и унапређење ро-
дне равноправности.

Повећање дос т упнос ти 
стварних права женама је од 
кључног значаја за окончавање 
екстремног сиромаштва и под-
стицање заједничког проспе-
ритета за смањивање процента 
сиромашних. Подаци Републич-
ког геодетског завода о процен-
ту жена које имају власништво 
над непокретностима указују да 
су проблеми родне равноправ-

ности и даље доминантни у дос-
тупности стварних права и њи-
ховом упису. Већа доступност 
кредита, јачи глас у кућном од-
лучивању и смањење насиља у 
породици су неки од кључних 
утицаја који Републички геодет-
ски завод настоји да постигне у 
оквиру своје надлежности.

У циљу решавања овог про-
блема РГЗ предлаже подстицајне 
мере обавезујуће за све Службе 
за катастар непокретности. 

Републички геодетски за-
вод предлаже да се за упис пра-
ва својине у катастар непокрет-
ности на име оба супружника на 
непокретностима стеченим као 
заједничка својина, не наплаћује 
такса за услуге. С обзиром да у 
постојећем Закону о државном 
премеру и катастру није пропи-
сана одредба за ослобађање од 

плаћања таксе за упис у катастар 
непокретности супружника, РГЗ 
ће предложити измену и допуну 
овог закона. 

До увођења наведене закон-
ске одредбе, изменом Правил-
ника о висини таксе за пружање 
услуга РГЗ-а биће прописан ми-
нимални износ таксе у износу од 
100 динара за конкретни случај. 
Републички геодетски завод на-
стоји да утиче на унапређење 
положаја и других пугрожених 
група, као што су особе са инва-
лидитетом изградњом рампи, 
успостављањем мобилних сер-
виса. Биће предложене нове за-
конске одредбе у вези са осло-
бађањем од плаћања такси за 
услуге РГЗ-а, за особе са инвали-
дитетом, чиме би се ојачао њи-
хов социјално-економски поло-
жај и инклузија у друштво.
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Сектор за катастар непокрет-
ности је у поступку контроле 
и праћења решавања управ-
них предмета у службама за 
катастар непокретности извр-
шио анализу података реше-
них предмета у августу 2016. 
године.

На основу података из еви-
денције решених предмета 
евидентираних у писарници 
у току августа 2016. године са-
чињена је листа служби по ус-
пешности у решавању предме-
та. Критеријуми за статистичку 
обраду података су број реше-
них предмета и број запосле-
них у служби.

Службе за катастар не-
покретности Врачар, Стари 
град, Сопот и Младеновац нису 
рангиране за август 2016. годи-
не, јер се у тим службама спро-
води пилот пројекат аплика-
ције eTerraSoft -писарница.

Напомена: У последњој та-
бели приказан је податак за 
целу Србију о броју који по-
казује колико пута је вршено 
рангирање сваке Службе.

Циљ анализе је да сва-
ка служба стекне увид о ус-
пешности у односу на остале 
службе у Сектору за катастар 

непокретности, али да та-
кође стекне увид о резултати-
ма рада сваке службе поједи-
начно у претходном периоду, 

утврди разлоге и предузме 
мере да бољом организацијом 
рада и већим ангажовањем 
унапреди пословање.

Преглед служби по успешности 
решавања предмета - август

Службе: Одсеци: Групе:

1. Пријепоље
2. Рума
3. Сомбор
4. Кикинда
5. Бачка Паланка
6. Суботица
7. Сремска Митровица
8. Нови Београд
9. Шабац
10. Зрењанин

1. Кањижа
2. Љубовија
3. Бачка Топола
4. Вршац
5. Ада
6. Србобран
7. Житиште
8. Параћин
9. Бечеј
10. Бела Црква

1. Гаџин Хан
2. Нови Бечеј
3. Мајданпек
4. Бач
5. Нови Кнежевац
6. Мали Иђош
7. Мало Црниће
8. Жабари
9. Рековац
10. Бела Паланка

Директивом се утврђује процедура решавања свих уоче-
них неправилности и грешака у раду државних службени-
ка и намештеника и спречавања њиховог понављања, као и 
отклањања евентуалних последица проистеклих из непра-
вилности, применом 8Д методологије.

Директива о процедури 
за отклањање уочених 
неправилности у раду 
државних службеника у РГЗ-у
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