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Драшковић: Србија у дигиталном облику
Директор Републичког геодетског завода (РГЗ) Борко Драшковић изјавио је 
да је ова републичка институција завршила радове на изради дигиталних 
катастарских планова за целокупно подручје републике, да је набављен 
сателитски снимак Србије, и указао да се, уз подршку и сугестије Светске 
банке, израђује катастар за 21. век.

„У 2015. години грађанима је 
требало 48 дана за трансакцију 
уписа непокретности, а данас у 
РГЗ-у то завршавају за 11 дана. 
Уклопили смо се у систем елек-
тронског издавања грађевин-
ске дозволе и у том смислу је у 
РГЗ-у извршена обука за 3.000 
запослених”, рекао је Драшко-
вић на конференцији за нови-
наре која је у РГЗ-у уприличе-
на поводом завршетка радова 
на изради дигиталних катастар-
ских планова за целокупно под-
ручје републике. На тему „Ре-
публика Србија у дигиталном 
облику” говорила је и начелни-
ца Одељења за израду дигитал-
них катастарских планова Ани-
та Божиновић.

Дигитални катастарски план, 
како су објаснили, представља 
скуп геопросторних података о 
непокретностима и део је базе 
података катастра непокрет-
ности. Правни основ за израду 
дигиталног катастарског пла-
на јесте Уредба о дигиталном 
геодетском плану, коју је Вла-
да Србије донела 2003. године. 
Почеци израде дигиталних ка-
тастарских планова везани су за 
деведесете године, али потреб-
но је истаћи да су најинтензив-
нији радови на изради дигитал-
них катастарских планова били 
током 2016. године, када је за 

35% укупног броја катастар-
ских општина извршена диги-
тализација аналогних катастар-
ских планова. Колики је обим 
послова, говори чињеница да је 
за подручје од 4.521 катастарс-
ке општине преведено у диги-
тални облик више од 18.800.000 
катастарских парцела. Подршку 
завршетку ове активности пру-
жио је пројекат Светске банке 
„Унапређење земљишне адми-
нистрације”, који траје већ годи-
ну дана. Директор РГЗ-а објас-
нио је да је покренута прва фаза 
пројекта интегрисаног софтве-
ра у катастру непокретности и 
тај пројекат би требало да се 
реализује у наредне четири го-
дине. Овим пројектом су пред-
виђена четири основна правца, 
а то су унапређење ажурности, 
подизање квалитета, транспа-
рентност и поузданост подата-
ка. У оквиру транспарентности 

први човек РГЗ-а указује на за-
почети пројекат „Отворена вра-
та катастра”.

„У овом процесу смо годину 
дана, а паралелно с тим пројек-
том РГЗ је ушао у процес рефор-
ми и интензивно се ради на 
томе. Били смо 73. на Дуинг биз-
нис листи, а очекујемо да ћемо 
имати скок од 20 места. Желимо 
да до 2020. године будемо међу 
првих 20”, рекао је Драшковић. 
Директор са сарадницима упоз-
нао је медије и с чињеницом да 
се у РГЗ-у интензивно ради на 
решавању заосталих предмета.

„Тренутно на њима ради око 
370 људи преко СБ, а додатно је 
Влада Србије ангажовала кон-
султанте како би се отклони-
ло ово зачепљење, које је так-
вих размера да у овом тренутку 
блокира и привредни раст Ср-
бије. Број заосталих предмета 
смањен је са 200.000 на испод 
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Састанци руководства РГЗ-а са 
начелницима СКН и представницима 
локаних самоуправа у Врању, Лесковцу, 
Прокупљу, Нишу и Пироту

У периоду од 13. 10. 2016. до 
18. 10. 2016. године руковод-
ство Републичког геодетског 
завода је, у складу са активнос-
тима Владе Републике Србије, 
реализовало састанке у служ-
бама за катастар непокретнос-
ти Врање, Лесковац, Прокупље, 
Ниш и Пирот са циљем да се у 
свакој служби разговара са на-
челницима служби и запосле-
нима, представницима локалне 
самоуправе, јавним бележни-
цима, представницима приват-
них геодетских организација и 
грађанима како би се увиде-
ле потребе локалне заједнице 

и отклонили проблеми на које 
наилазе током остваривања 
своји права у катастру.
•	 На одржаним састанцима 

представљена је Стратегија 
развоја Републичког гео-
детског завода за период од 
2016. до 2020. године.

•	 Учесници, представници ло-
калних заједница, су изрази-
ли заинтересованост да се и 
убудуће организовају слич-
ни састанци на којима се от-
ворено може разговарати о 
актуелним питањима и про-
блемима јер се је комуника-
ција између свих релевант-

них субјекта од суштинског 
значаја за унапређење са-
радње и побољшање услуга 
Републичког геодетског за-
вода. 

•	 Сви учесници су се сложи-
ли да су састанци на којима 
су учествовали руководио-
ци РГЗ на различитим ниво-
има са представницима свих 
заинтересованих страна, ло-
калним самоуправама, јав-
ниом бележницима и преду-
зетницима обезбедили да се 
дође до јаснијег увида у то 
какве су потребе за подаци-
ма које РГЗ пружа и на који 

100.000, док је број заосталих 
предмета на другом степену 
сведен са 35.000 на 20.000. Оче-
кујемо да ће ова ситуација бити 
превазиђена у наредних годину 
и по дана”, рекао је Драшковић. 

Како је указала начелница 
Анита Божиновић, Републички 
геодетски завод, који је водећа 
институција за израду, одржа-
вање и дистрибуцију геопрос-
торних података на територији 
РС, мора бити у стању да их и 
пружи својим комитентима.

„Предности дигиталног ка-
тастарског плана су многостру-

ке и огледају се у бржој обради 
података, њиховом лакшем сор-
тирању и претраживању. Раз-
војем нових информационих и 
комуникационих технологија, 
као и веб-сервиса, омогућена је 
боља повезаност података, њи-
хова брза и квалитетна разме-
на и приступачност. Такође, ди-
гитални катастарски план, као 
део интегрисаног система ге-
опросторних података (НИГП), 
омогућава корисницима из 
различитих области да лакше 
идентификују жељене податке 
и приступе им”, објаснила је Бо-

жиновићева. Она је истакла да 
је окосница реформе Републич-
ког геодетског завода израђен 
дигитални катастарски план.

„Сви смо ми, друштво у цели-
ни, одговорни за однос према 
регистрацији непокретности, 
односно стању у земљишној ад-
министрацији. Ако будемо свес-
ни тога, имаћемо катастар који 
ће стати раме уз раме с најеми-
нентнијим катастарским инсти-
туцијама у региону”, констато-
вала је начелница Одељења за 
израду дигиталних катастарскх 
планова РГЗ-а.
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начин се клијентима, фи-
зичким и правним лицима, 
може боље изаћи у сусрет 
и на који начин се најбоље 
могу решити спорна питања.

•	 Током разговора утврђе-
но је да се повремено поја-
вљују неконзистентности у 
раду служби и договорена је 
обавеза да начелници служ-
би за катастар непокрет-
ности доставе извештај о 
примећеним неправилнос-
тима и план за реализацију 
отклањања тих неправил-
ности.

•	 Локални електронски медији 
и дневне новине известили 
су о одржаним  састанцима 
руководства  Републичког 
геодетског завода у служба-
ма за катастар непокретнос-
ти на југу Републике Србије.

пРеДСТаВЉаЊе СТРаТеГије    
РГЗ -а

Приликом представљања 
Стратегије, Борко Драшковић, 
дипл.геод.инж, в.д. директора 
Републичког геодетског заво-
да истакао је да је главни мото 
Стратегије унапређење Репу-
бличког геодетског завода у 
свим сегментима, почев од ко-
рисничког сервиса, IT система, 
људских ресурса, па до форми-
рања мобилних катастара који 
ће обилазити и најудаљеније 
крајеве Републике Србије. План 
је и да се до 2020.године фор-
мира јединствена база подата-

ка, која ће бити лако доступна 
свим корисницима. Током при-
преме и израде Стратегије, Ре-
публички геодетски завод ру-
ководио се и решењима која су 
примењена у земљама у окру-
жењу, а дала су позитивне ре-
зултате и примењива су у на-
шим условима. Наглашено је и 
да Републички геодетски завод 
пред собом има веома амби-
циозан план, који ће уз помоћ 
кредита Светске банке и анга-
жовање стручњака бити успеш-
но остварен.

СаСТаНЦи Са пРеДСТаВНи-
ЦиМа лОкалНиХ СаМОу-
пРаВа и ДРуГиХ РелеВаНТ-
НиХ СуБјекаТа

Битан сегмент посете ме-
наџмента Републичког гео-
детског завода представљају 
и састанци организовани са 
представницима локалне само-
управе, геодетским организа-
цијама и јавним бележницима. 

Присутнима је наглаше-
но да их Републички геодет-
ски завод не сматра само ко-
рисницима, већ, пре свега, 
партнерима који могу помоћи 
да катастар боље функциони-
ше. Главне теме састанака биле 
су размена искустава и побољ-
шање сарадње, упознавање са 
начином функционисања Ре-
публичког геодетског завода, 
као и представљање и про-
мовисање Стратегије развоја 
Републичког геодетског заво-
да за период од 2016. до 2020. 
године.

Представници локалне са-
моуправе, геодетске организа-
ције и јавни бележници имали 
су прилику да поставе питања 
и изнесу своје сугестије у циљу 
побољшања сарадње. У својим 
излагањима истакли су корект-
ну сарадњу са службама за ка-
тастар непокретности. Пробле-
ми који се јављају углавном су 
техничке природе, и кроз са-
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радњу и заједничке састанке 
успешно се превазилазе. 

Представници геодетских 
организација истакли су да 
имају добру сарадњу са служ-
бама за катастар непокретнос-
ти у размени података. 

Циљ Републичког геодет-
ског завода је да се кроз за-
конске измене у наредном 
периоду упис права врши пре-
ко јавних бележника, како би 
странке имале што мање оба-
веза у службама за катастар не-
покретности. Стратегија Завода 
је оријентисаност према про-
фесионалним корисницима.

У свом излагању, директор 
Завода је нагласио да је Репу-
блички геодетски завод у про-
цесу реформе која ће трајати 

до 2020. године, а да ће први 
резултати бити видљиви већ 
следеће године. Завод рефор-
му заснива на три стуба које су 
Уједињене нације поставиле 
као основ модерног друштва, 
а то су геопросторни подаци, 

статистика и порески систем. 
Иако је Светска банка као стан-
дард поставила рок од 11 дана 
за упис права, Републички ге-
одетски завод тренутно врши 
упис за 7 дана. 

У Народном музеју Топлице 
у Прокупљу организована је 
прослава стотог рођендана 
најстаријег становника тог мес-
та, Стојана Стојановића.
Приликом посете руковод-
ства РГЗ-а, Стојановићу, који 
је по професији геометар, мо-
нографију о историји геодет-
ске делатности, у просторијама 
Општине Прокупље, уручила 
је начелница СКН Прокупље  
Биљана Мартиненко. За свој 
стручни рад, Стојановић који је 
радио у катастру у Прокупљу, 
више пута је и награђиван.

Стојан је рођен 8. октобра 
1916. године у прокупачком 
селу Пашинац, а у богатој био-
графији стоји да је гимназију за-
вршио у Прокупљу, као и да је 
био подофицир Војске Краље-
вине Југославије и да је током 
Другог светског рата више од 4 
године био у заробљеништву у 
војном логору у Аустрији.

Свој мир и сврху живота 
налази, како каже, код члано-

ва породице, а највеће задо-
вољство представља му дру-
жење са унуцима Душаном 
и Душицом и праунуком Со-
фијом. Поред складног поро-
дичног живота, своју дуговеч-
ност Стојановић каже да дугује 
и шетњама до брда Хисар, те 
дневно препешачи и по пет, 
шест километара.

Стојановић је и велики на-
вијач тенисера Новака Ђоко-
вића и не пропушта његове 
мечеве. Увек је окружен прија-
тељима, иако већини може да 

буде отац, а некима и деда. 
Многе занимају детаљи него-
вог живота, нарочито из мла-
дости у време рата и из време-
на заробљеништва.

У годинама које би свако по-
желео, најстарији Прокупчанин 
је и даље прилично виталан, 
добро чује и хода.

Истиче да је читав живот 
проживео у миру и слози са 
својом супругом Ружицом. 
Оженио се из љубави, што је, 
и сам каже, за то време било 
мало необично.

Колега геометар из Прокупља 
прославио 100. рођендан
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уОЧеНе НекОНЗиСТеНТНО-
СТи у РаДу СлуЖБи За ка-
ТаСТаР НепОкРеТНОСТи

Приликом обиласка запосле-
них у службама за катастар не-
покретности и у току разгово-
ра са њима уочене су одређене 
неконзистентности у раду. Не-
правилности су везане за рад 
шалтер сала и пријем страна-
ка ван времена предвиђеног 
за пријем, као и за решавање 
заосталих предмета. Посебно 
је наглашено да сви шалтери 
треба да буду отворени, да се 
кроз штампање летака странке 
обавештавју о документацији 
која им је потребна, као и да се 
у што краћем року организује 
решавање заосталих предмета. 

Начелницима је наложено 
да отклоне све уочене непра-
вилности и да о томе припре-
ме извештај. 

Начелници Служби су ру-
ководство РГЗ-а упознали и са 
проблемима који отежавају рад 
запосленима, а односе се на не-
достатак пословног простора, 
дотрајалост опреме и мањак 
кадрова. 

акЦија „ОТВОРеНа ВРаТа 
каТаСТРа“

Промовисана је акција „От-
ворена врата катастра“. Први 
пут, акција је одржана у Служ-
би за катастар непокретнос-
ти Пирот. Стручњаци правне 
и геодетске струке Републич-
ког геодетског завода прима-
ли су странке и одговарали на 
њихова питања. Интересовање 
грађана Пирота и околине било 
је велико.

МеДији О СаСТаНЦиМа Ру-
кОВОДСТВа РГЗ -а На јуГу 
СРБије

О посети менаџмента Репу-
бличког геодетског завода југу 
Републике Србије извештава-
ли су и медији: RTS 1, Вечерње 
новости, ТВ Протокол К1 из Ле-
сковца и ТВ 4С Бојник.

У седишту Републичког ге-
одетског завода, у сали за 
састанке на петом спрату, у 
сарадњи са Институтом за 
трансфузију крви Србије, ре-
ализована је акција добро-
вољног давања крви.
Акција, је организована у 
среду, 12. октобра 2016. 
године,у периоду од 9 до 15 
часова, а одзив запослених 
је био изузетан, што је као 
резултат дало прикупљање 
укупно 138 јединица крви.

Ова традиционална ак-
ција, ове године организова-
на је по други пут, а запосле-
ни РГЗ-а својим хуманим 
гестом, дали су свој допри-

нос у обезбеђивању здрав-
ствених установа неопход-
ним резервама крви.

У акцији добровољног 
давања крви учествовали 
су запослени из седишта 
РГЗ-а, Центра за катастар 
непокретности Београд и 
из свих служби за катастар 
непокретности у оквиру тог 
центра.

У акцији добровољног 
давања крви, РГЗ 
прикупио 138 јединица 
крви
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На основу података из евиденције решених 
предмета евидентираних у писарници у току 
септембра 2016. године, сачињена је листа служ-
би по успешности у решавању предмета. Крите-
ријуми за статистичку обраду података су број 
решених предмета и број запослених у служби.

Службе за катастар непокретности Врачар, 
Стари град, Сопот и Младеновац нису ранги-
ране за септембар 2016. године, јер се у тим 
службама спроводи пилот пројекат апликације 
eTerraSoft -писарница.

Служба за катастар непокретности Нови Бе-
оград није рангирана за септембар 2016. годи-

не, због провере база писарница и података по-
требних за рангирање.

Напомена: У последњој табели приказан је 
податак за целу Србију о броју који показује ко-
лико пута је вршено рангирање сваке Службе.

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о 
успешности у односу на остале службе у Секто-
ру за катастар непокретности, али да такође 
стекне увид о резултатима рада сваке служ-
бе појединачно у претходном периоду, утвр-
ди разлоге и предузме мере да бољом органи-
зацијом рада и већим ангажовањем унапреди 
пословање.

Преглед служби по успешности 
решавања предмета - септембар
Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења 
решавања управних предмета у службама за катастар непокретности 
извршио анализу података решених предмета у септембру 2016. године.

Службе: Одсеци: Групе:

1. Бачка Паланка
2. Пријепоље
3. Крушевац
4. Сомбор
5. Панчево
6. Кикинда
7. Крагујевац
8. Рума
9. Суботица
10. Јагодина

1. Љубовија
2. Кањижа
3. Жабаљ
4. Ада
5. Кула
6. Бачка Топола
7. Димитровград
8. Ириг
9. Сента
10. Вршац

1. Гаџин Хан
2. Мајданпек
3. Нови Бечеј
4. Пландиште
5. Мали Иђош
6. Мали Зворник
7. Рековац
8. Бачки Петровац
9. Бач
10. Голубац
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Одржана радионица  
IMPULS пројекта у Драчу
представници националних агенција за картографију и катастар за подручје 
западног Балкана у сарадњи са Шведском управом за картографију, катастар 
и регистрацију земљишта Lantmateriet и хрватском Државном геодетском 
управом одржали су радионицу у периоду 18-20 октобра у Драчу, албанија

Радионицу је отворила госпођа 
Милена Харито, министарка за 
иновације, јавну управу и глав-
ни регистар Албаније. Овом 
приликом министарка је подр-
жала IMPULS пројекат и указа-
ла на значај регионалне инфра-
структуре просторних података. 
Након уводног говора експерти 
IMPULS пројекта су презентова-
ли „Увод у радионицу и боље 
разумевање SDI-а”. Македонски 
Кризни менаџмент је предста-
вио кориснички поглед на ре-
зултате првог пилот пројекта. 
Презентован је и нови пројекат 
„BestSDI” чији је координатор Ге-
одетски факултет Свеучилишта 
у Загребу.

Након тога, радионица је по-
дељена у две групе. Прва група 
је радила задатке у вези са ус-
постављањем националних ка-
талог сервиса за метаподатке уз 
практичан пример функциони-
сања шведског и хрватског ката-
лога метаподатака, а друга група 
се бавила улогом координатора 
и начинима на који треба води-
ти националну инфраструктуру 
просторних података.

Другог дана радионице су 
формиране две групе које су се 
бавиле проблемима који настају 
у пракси у вези са чувањем по-
датака и мрежним сервисима, 
валидацију метаподатака, пре-
конфигурацију виртуалне при-
мене за мрежне сервисе, као и 
спровођењем стратегије НИГП-
а и доношењем потребних под-
законских аката. Такође пре-
зентовани су и национални 
споразуми о размени, приступу 
и коришћењу геоподатака из-
међу субјеката НИГП-а.

Трећег дана радионице одр-
жан је састанак националних ко-
ординатора где су размотрене 
могућности продужетка проје-
кта и даље стручне помоћи по-
требне за развој регионалне ин-
фраструктуре геопросторних 
података.

Циљ IMPULS пројекта је 
подршка релизацији циљева 
INSPIRE директиве кроз развој 
техничке интероперабилности 
и платформе за размену прос-

торних података и сервиса из-
међу државних органа на нацио-
налном и регионалном нивоу.

Шведска управа за картогра-
фију, катастар и регистрацију 
земљишта Лантматериет и осам 
катастарско-картографских ин-
ституција из региона западног 
Балкана потписали су споразум 
о спровођењу пројекта како би 
се пружила подршка успоста-
вљању инфраструктуре прос-
торних података.

Услугу „Пренос уживо” из 
наших пријемних канце-
ларија обуставили смо по 
решењу Повереника за 
информације од јавног 
значаја и заштиту подата-
ка о личности којим се на-
ређује гашење камера за 
видео пренос уживо.

С обзиром да смо до 
сада наилазили на пози-
тивне коментаре наших ко-

рисника, надамо се да ћемо 
у будућности, поново бити 
у прилици да пружимо ову 
услугу.

Уживо из РГЗ-а
прекид лајв стрим преноса из пријемних 
канцеларија служби за катастар 
непокретности Републичког геодетског завода
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гр
ад РГЗ на 47. сајму „УЧИЛА”

Републички геодетски 
завод, од 26.10. 
до 30.10.2016. 
године, учествује на 
Међународном сајму 
опреме и средстава 
за савремену наставу 
– уЧила, излагањем 
и продајом својих 
картографских 
публикација.
 Новe картографскe публика-
цијe са којима се Републички 
геодетски завод представља 
на овогодишњем сајму „УЧИ-
ЛА“ су зидне историјске карте 
,,Бој на Косову“ и ,,Наполеоно-
ва освајања". Осим ових кара-
та у понуди су и Географски и 
Историјски атлас, зидне и са-
вијене географске и историјске 
карте, планови градова, ауто-
карте, туристичке и планинар-
ско-туристичке карте као и CD 
и DVD издања.

Штанд Републичког геодет-
ског завода на Сајму „УЧИЛА“ 
налази се у хали 2 Београдског 
сајма, ниво Б, штанд 2122.

Сајам „УЧИЛА“ нуди посети-
оцима програм за опремање 
образовних институција раз-
личитих нивоа, представља 
најновија достигнућа домаћих 
и иностраних издавача, предш-
колски и школски програм, оп-
рему, учила, литературу и др.

Међународни сајам „УЧИЛА“ 
једна је од најстаријих специја-
лизованих приредби Београд-
ског сајма.

Комплетан	преглед	рангирања	Србије	на	Doing	Business	лис-
ти, као и информације о методологији рангирања погледајте 
на	www.doingbusiness.com.

Doing Business 2017 - 
Рангирање Србије


