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РГЗ примио Повељу „Капетан Миша 
Анастасијевић“
На свечаности која је приређена у Ректорату универзитета у Београду, 
популарном капетан-Мишином здању, председник жирија за доделу 
признања, у оквиру пројекта „пут ка врху“, проф. др Радован пејановић 
уручио је повељу „капетан Миша анастасијевић“, у категорији - „За друштвену 
одговорност“, директору Републичког геодетског завода Борку Драшковићу.

Признање се додељује у ок-
виру пројекта „Пут ка врху“ 

који реализују Медиа Ин-
вент, Универзитет у Београ-

ду, Универзитет у Новом Саду 
и РТВ Војводина, уз логистич-
ку подршку Привредне комо-
ре Србије.

Међу добитницима при-
знања су истакнути стварао-
ци, компаније, институцијама 
и удружења који се истичу ре-
зултатима на пољу привредног 
и друштвеног стваралаштва у 
Београду и Србији.

Признање „Капетан Миша 
Анастасијевић“ додељује се 
од 2000. године у Србији, а од 
2016. године и у Републици 
Српској и БиХ и носи име чуве-
ног српског трговца и добро-
твора из 19. века.

Признање је уметнички рад 
Љубише Манчића, академског 
вајара из Београда.
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Пoсeтa институциjaмa зa зeмљишну 
aдминистрaциjу у Вeликoj Бритaниjи
Дeлeгaциja Рeпубличкoг гeoдeтскoг зaвoдa билa je у пeтoднeвнoj студиjскoj 
пoсeти Вeликoj Бритaниjи гдe сe упoзнaлa сa рaдoм крaљeвскoг удружeњa 
лицeнцирaних гeoдeтa, Зeмљишним рeгистрoм, држaвнoм кoмпaниjoм зa 
прeмeр и кoмпaниjoм кaтaпулт Сaтeлитскe aпликaциje.

Циљ пoсeтe биo je дa сe члaнo-
ви дeлeгaциje упoзнajу сa 
зaкoнoдaвним oквирoм, oргa-
низaциjoм и нaчинoм финaнси-
рaњa и пoслoвaњa тих институ-
циja. Toкoм пoсeтe прeдузeти су 
и први кoрaци у успoстaвљaњу 
дугoрoчнe мeђуинституциoнaл-
нe сaрaдњe кoja би билa 
рeaлизoвaнa уз пoдршку Влaдe 
Вeликe Бритaниje и Влaдe Рe-
публикe Србиje. Сaрaдњa др-
жaвних институциja двe зeмљe 
трeбaлo би дa пoспeши и при-
врeдну сaрaдњу и дoпринeсe 
унaпрeђeњу држaвнe aдмини-
стрaциje у Рeпублици Србиjи 
имajући у виду стeпeн eкoнoм-
скoг, сoциjaлнoг и тeхнoлoш-
кoг рaзвoja Вeликe Бритaниje 
и рeзултaтe примeњeних oргa-
низaциoних рeшeњa и мoдeлa 
финaнсирaњa. Стeчeнa знaњa 
бићe примeњeнa у oквиру 
рeфoрмских aктивнoсти Рe-
публичкoг гeoдeтскoг зaвoдa.

Сaтeлитски снимци, кao 
oснoвa сaврeмeнe зeмљишнe 
aдминистрaциje, прeдстaвљajу 
jeдaн oд вaжниjих нaчинa зa 

унaпрeђeњe пoслoвaњa у Вeли-
кoj Бритaниjи и унaпрeђeњe 
eфикaснoсти држaвнe aдми-
нистрaциje. Toкoм пoсeтe Кaтa-
пулту, чиjи je циљ дa сe oствaри 
мaксимaлнa искoришћeнoст 
сaтeлитскe тeхнoлoгиje у 
унaпрeђeњу пoслoвaњa jaвнoг 
и приврeднoг сeктoрa Вeликe 
Британије, дoгoвoрeни су ини-
циjaлни кoрaци зa зajeднички 
нaступ РГЗ-a и Кaтaпултa зa дo-
биjaњe дoнaтoрских срeдстaвa 
из фoндoвa нaмeњeних рaзвojу. 
Нaмeрa je дa Кaтaпулт пoмoгнe 
РГЗ-у у успoстaвљaњу Цeнтрa 
изврснoсти и дa сe у сaрaдњи 
сa кoмпaниjoм Дигитaл Глoбe, 

кoja je oбeзбeдилa сaтeлитскe 
снимкe висoкe рeзoлициje зa 
тeритoриjу Рeпубликe Србиje, 
пoмoгнe oснивaњe рeгиoнaл-
нoг цeнтрa зa oбрaду и дист-
рибуциjу сaтeлитских снимaкa, 
имajући у виду дa je Србиja je-
динa држaвa у jугoистoчнoj 
Eврoпи кoja пoсeдуje сним-
кe висoкe рeзoлуциje зa свojу 
тeритoриjу и трeнутнo рaди нa 
рaзвojу aпликaциja кoje би oмo-
гућилe крajњим кoрисницимa 
дa из пoдaтaкa сa сaтeлитских 
снимaкa дoбиjу нajвeћи мoгући 
брoj инфoрмaциja jeднoстaв-
них зa упoтрeбу и дoнoшeњe 
oдлукa кoje мoгу унaпрeдити 
пoслoвaњe.

Прeдстaвници Рeпубличкoг 
гeoдeтскoг зaвoдa пoсeтили су 
Крaљeвскo удружeњe лицeн-
цирaних гeoдeтa гдe je дирeк-
тoр зa рaзвoj пoслoвaњa др-
жaвнe кoмпaниje зa прeмeр 
Eнди Вилсoн у свoм излaгaњу 
изнeo стaв дa су гeoпрoстoрнe 
инфoрмaциje, у eри дигитaл-
нe тeхнoлoгиje у кojoj живимo, 
пoстaлe нajвaжниjи чинилaц 
зa рaзвoj цeлoкупнoг друштвa 
и приврeдe. Oн je oбjaсниo нa 
кojи нaчин пoдaци, кoje прoиз-
вoдe институциje пoпут бри-
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тaнскe кoмпaниje зa прeмeр 
и РГЗ-a, зaузимajу цeнтрaлнo 
мeстo у дoнoшeњу oдлукa у др-
жaвнoj aдминистрaциjи и при-
врeди oмoгућaвajући уштeдe 
у мнoгим сeгмeнтимa. Кoмпa-
ниje тaкoдje, стaвљaљући свoje 
пoслoвaњe у oдгoвaрajући 
гeoпрoстoрни oквир, oбeз-
бeђуjу дoдaтну врeднoст ин-
фoрмaциjaмa сa кojимa рaдe 
и нa тaj нaчин гeнeришу вeћe 
прихoдe. Свe oвo прeпoзнaлa je 
и Влaдa Вeликe Бритaниje кoja 
je сa држaвнoм кoмпaниjoм зa 
прeмeр пoтписaлa угoвoр нa 
дeсeт гoдинa кojим сe финaн-
сирa прoизвoдњa гeoпрoстoр-

них пoдaтaкa кoje пoтoм држaв-
нa кoмпaниja зa прeмeр, бeз 
дoдaтнe нaкнaдe, дистрибуирa 

свим нивoимa држaвнe aдми-
нистрaциje, oд министaрстaвa 
дo лoкaлнe сaмoупрaвe.

У оквиру српско-немачке сарадње биће спро-
ведена урбана комасација у пилот општинама, 
радиће се на имплементацији модерних присту-
па у спровођењу пољопривредне комасације, 
успостављању одрживих процедура за разме-
ну података са Министарством пољопривреде 
и заштите животне средине, изради веб про-
давнице за дистрибуцију катастарских подата-
ка, формулисању стратегије за развој катастарс-
ке инфраструктуре и на планирању заједничког 
наступа на сајму Интергео 2017.

Пројекат ће такође пружити подршку и дру-
гим активностима РГЗ-а које су у вези са реали-
зацијом пројекта који подржава Светска банка 
„Унапређење земљишне администрације у Ср-
бији 2015-2020“ чији је циљ унапређење ефи-
касности, транспарентности, ажурности и по-

узданости података Републичког геодетског 
завода.

ГИЗ ће обезбедити међународне и национал-
не експерте за управљање земљиштем у урба-
ним и руралним срединама, оперативне и адми-
нистративне трошкове за спровођење немачког 
учешћа у пројекту. Обезбедити и реализовати 
субвенције за експертска мишљења, научно-
стручна истраживања и процене, студије. Обез-
бедити и реализовати субвенције за развој људ-
ских капацитета, јачање саветодавне подршке 
руководству. Подршка у развоју техничких про-
цедура, предлога измена законских и подзакон-
ских аката који треба да се усагласе са закони-
ма ЕУ.

Пројекат ће трајати до децембра 2018. 
године.

Немачка подршка развоју РГЗ-а
у циљу ефикасног спровођења реформи Републички геодетски завод 
наставља рад на проширењу међународне сарадње потписивањем 
споразума са ГиЗ-ом о спровођењу пројекта „унапређење управљања 
земљиштем на локалном нивоу у Србији“.
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РГЗ у медијима
у марту месецу представници из РГЗ-а гостовали су у различитим медијима и 
говорили о актуелним дешавањима у РГЗ-у
Василија Живановић говорила 
је за ТВ Пинк, ТВ Хепи, Студио Б 
и ТВ Коперникус о новом упут-
ству о поступању запослених 
РГЗ-а приликом пружања услу-
га особама са инвалидитетом. 
Она је објаснила да се особама 
са инвалидитетом даје предност 
у односу на остале корисни-
ке приликом предаје захтева 
у службеним просторијама у 
службама за катастар непокрет-
ности, као и у случајевима при-
мања странака од стране за-
послених а све у циљу бржег 
решавања њихових предмета. 

РГЗ је омогућио особа-
ма са телесним и сензорним 
оштећењима да и тамо где је за-
коном предвиђено својеручно 
потписивање докумената, мо-
гућност да грађани то могу учи-
нити и уз помоћ печата са угра-
вираним потписом. Такође, и 
како би превазишли физичке 
баријере, у наредном периоду 
ће бити успостављена мобилна 
служба која ће сваком кориснику 
који није у могућности да дође у 
просторије РГЗ-а, изаћи на терен 
и пружити тражену услугу. 

Василија Живановић је наве-
ла да је РГЗ имао састанке са уд-
ружењима особа са инвалиди-
тетом, као што су Национална 
организација особа са инвалиди-
тетом и Савез параплегичара и 
квадриплегичара Србије и да ће 
убудуће имати праксу сарадње, 
како са удружењима, тако и са 
појединцима. Она је навела да 40 
процената од укупно 174 службе 
у Србији има приступне рампе, а 
да ће се такође радити и на по-
стављању још већег броја рам-
пи како би се олакшао приступ 
просторијама служби за катастар 
непокретности. 

На ТВ Студио Б и ТВ Копер-
никус био је гост Немања Чо-
вић који је говорио о  раду 

Инфо центра РГЗ-а и услугама 
он које пружа странкама. Гово-
рио је о томе које информације 
Инфо центар најчешће пружа 
грађанима без одласка на шал-
тере и како његов рад утиче на 
ефикасност пружања услуга и 
на сам рад катастра. Најчешће 
информације које Инфо центар 
пружа су оне које се тичу доку-
ментације која је грађанима по-
требна како би користили услу-
ге катастра, шта им је потребно 
за подношење захтева за упис 
имаоца права на непокретност, 
или упис терета, како за управ-
не тако и за вануправне предме-

те. Од када је РГЗ преузео дру-
гостепено решавање предмета, 
Инфо центар пружа информа-
ције и о статусу тих предмета.

Весна Протулипац, руководи-
лац Групе за информациони сис-
тем адресног регистра говорила 
је за Студио Б, Пинк, ТВ Копер-
никус и ТВ Хепи о томе колико 
су адресе важне у свакодневном 
животу грађана али и привреди 
и објаснила да одлуку о имено-
вању улица доносе локалне са-
моуправе док се решење о кућ-
ном броју доноси у Републичком 
геодетском заводу. Локалне са-
моуправе имају надлежност за 
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доношење назива улица и и оз-
начавање тих улица таблама са 
називима, а РГЗ тј., територијал-
но надлежна служба за катастар 
непокретности, има надлежност 
за утврђивање кућних бројева.

Надлежност додељивања кућ-
них бројева РГЗ је преузео од је-
диница локалне самоуправе, 
тако што је преузео све регистре 
и документацију у папирној фор-
ми и унео те податке у базу ад-
ресног регистра, а потом за све 
улице урадио геометрију, тј. од-
редио почетак и крај свих улица. 
РГЗ је сваки кућни број дигита-
лизовао и одредио објекат коме 
припада, повезао све те податке 
са подацима катастра непокрет-
ности, са катастарском општином 
и катастарском парцелом и на тај 
начин израдио један квалитетан 
и поуздан регистар који има ал-
фанумерички али и геопростор-
ни приказ сваког кућног броја.  

Кућни бројеви се утврђују за 
стамбене и пословне објекте, 
објекти у којима се привреме-
но станује, а то су викендице и 

летњиковци, као и за катастарс-
ке парцеле које су предвиђене 
за изградњу. У случају да обје-
кат није уписан у катастар не-
покретности, РГЗ је морао да 
пронађе решење како да изађе 
у сусрет грађанима како би они 
имали ажурне адресе  у личним 
документима по подацима РГЗ-а 
док не изврше упис објекта у ка-
тастар непокретности, а све у 

циљу смањења уписивања бб 
ознака у личним картама и ре-
гистровања фирми на фиктив-
ним адресама. 

По новом Закону о стано-
вању, РГЗ ће водити и једин-
ствену евиденцију стамбених 
заједница. Стамбене заједнице 
ће се регистровати на адреса-
ма које ће се преузимати из базе 
адресног регистра. 

На основу података евиденти-
раних у писарници за јануар и 
фебруар 2017. године сачиње-
на је листа служби по успеш-
ности. Критеријуми за ста-
тистичку обраду података су 

управни предмети, спискови 
аката (копија плана, уверење, 
лист непокретности), водови, 
масовна процена, вануправни 
предмети и број запослених 
у служби. Извршена је анали-

за базе података са посебним 
освртом на сложеност пос-
тупка у решавању предмета у 
односу на преостале управне 
предмете одржавања катастра 
непокретности.

Преглед служби по успешности 
решавања предмета у фебруару

Службе: Одсеци: Групе:

1. Бачка Паланка
2. Кикинда
3. Суботица
4. Сремска Митровица
5. Бор
6. Нови Београд
7. Рума
8. Гроцка
9. Краљево 
10. Лозница

1. Ада
2. Власотинце
3. Варварин
4. Косјерић
5. Трстеник
6. Владичин Хан
7. Гуча
8. Алексинац
9. Бачка Топола
10. Бечеј

1. Нови Бечеј
2. Нови Кнежевац
3. Бач
4. Мали Иђош
5. Бела Паланка
6. Гаџин Хан
7. Бабушница
8. Бојник
9. Пландиште
10. Рековац
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РГЗ на 18. годишњој конференцији 
Светске банке
конференција Светске банке на тему „Одговорно управљање земљиштем: 
према евиденцијским заснованим принципима” одржана је у Вашингтону, у 
периоду од  20. до 24. марта  2017. године
Конференција представља је-
дан од најзначајнијих догађаја 
у области земљишне админи-
страције и управљања прос-
торним подацима. Тема ово-
годишње конференције била 
је „Одговорно управљање 
земљиштем: Према евиден-
цијским заснованим принци-
пима”, са фокусом на податке 
о земљишту и природним ре-
сурсима, њиховом коришћењу 
у спровођењу земљишне ре-
форме, изради стратегија за 
спровођење и праћење дос-
тигнућа у области земљишне 
администрације. Светка банка 
је поставила два циља за пери-
од до 2030. године: поништа-
вање екстремног сиромаштва, 
смањењем процента светске 
популације која живи са мање 
од 1.90 долара по дану на мање 

од 3% и промовисање заједнич-
ког просперитета како би се 
подстакао раст прихода у свим 
земљама.

Конференцији Светске бан-
ке присуствовало је више  од 
1250 учесника из више од 130 
земаља у свету. Конференција 
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је организована кроз велики 
број сесија подељених по те-
матским целинама. Учесници 
конференције били су у прили-
ци да присуствују веома инте-
ресантним излагањима и дис-
кусијама и виде велики број 
радова представљених посте-
рима. Веома је значајна раз-
мена искуства и идеја са вели-
ким бројем стручњака из свих 
крајева света, а у вези са са-
временим токовима и препо-
рукама за даља истраживања и 
унапређење доступности пода-
така, применом нових техноло-
гија и иновативних решења и са 
унапређењем земљишне адми-
нистрације уопште.

Експерти међународних ин-
ституција говорили су о прос-
торним подацима, праћењу 
промена, формирању регис-
тара и значају наведеног при 
креирању политика цивилног 
друштва и приватног секто-
ра, унапређењу одрживог раз-
воја и доношењу закључака на 
глобалном нивоу. Сесије и ра-
дионице покриле су најзначај-
није теме у области земљиш-
не администрације између 
осталог и прикупљање, ко-
ришћење и бенефити прос-
торних података и иновације 
у овој области, праћење про-
мена на земљишту, политичке 
и економске изазове реформи 

земљишне администрације, 
инклузивну земљишну адми-
нистрацију и једнакост поло-
ва, НИГП, даљинску детекцију 
и масовну процену вредности 
непокретности.

Презентовањем 4 рада и 
учешћем на радионицама и 
дискусијама представљене су 
активности и достигнућа РГЗ-а 
уопште и у областима: 
•	 успостављања и унапређења 

НИГП-а, 
•	 примене глобалног индекса 

за процену степена НИГП им-
плементације, 

•	 примене метода даљинске 
детекције, 

•	 развоја масовне процене и 

•	 инклузивне земљишне адми-
нистрације и креирања мера 
за унапређење услуга према 
припадницима дискримини-
саних група. 
Конференција Светске бан-

ке била је од изузетног значаја 
за представљање рада и резул-
тата Републичког геодетског за-
вода, сагледавање технолошких 
и идејних решења и трендова 
на глобалном нивоу у области 
земљишне администрације и 
управљања просторним пода-
цима, а такође и за остваривање 
и одржавање контаката, разме-
ну искустава и идеја са стручња-
цима из великог броја земаља и 
праћење глобалних трендова.
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масовне процене
у периоду од 20. до 23. марта 2017. године представници Националне 
катастарске агенције из Белорусије посетили су Републички геодетски завод 
са циљем да се размене искустава у области масовне процене. поред тога, 
колеге из Белорусије занимао је и катастарски систем у Републици Србији.
Током четвородневне посете 
међусобно су представљени сис-
теми, начини рада, организација 
и решења коришћена на пољу 
масовне процене вредности не-
покретности и катастра. Такође, 
разговарало се и о коришћењу 
доступних алата за специфичне 
задатке у анализама које се ко-
ристе у масовној процени.

Током радних сесија закљу-
чено је да су задаци и пробле-
ми у раду заједнички. Тржишна 
логика се користи у обе земље 
у складу са расположивим пода-
цима и ресурсима. Нека решења 

су другачија што је довело до но-
вог начина сагледавања пробле-
ма и идеја за њихово решавање.

Посета је била од велике ко-
ристи и гостима и домаћинима, 

па је закључено да треба радити 
на учвршћивању сарадње у овој 
области као и у другим области-
ма надлежности националних ге-
одетских институција.

Након усвојеног дневног реда, 
записника са девете седнице 
Савета и годишњег извештаја 
о активностима на оснивању 
НИГП-а за 2016. годину, ди-
ректор Републичког геодет-
ског завода Борко Драшковић 
информисао je чланове Саве-
та НИГП-а о статусу Нацрта за-
кона о НИГП-у. Када Закон буде 
ступио на снагу INSPIRE ди-
ректива Европског парламен-
та биће у потпуности пренета 
у национално законодавство. 

Директор Завода је посеб-
но истакао економски ефекат 
успешно успостављене нацио-
налне инфраструктуре геопро-
сторних података и њен утицај 
на бруто друштвени производ.

Дарко Вучетић, шеф одсе-
ка за успостављање и развој 
НИГП-а, одржао је презента-
цију у оквиру које је прика-

зао будуће активности у ок-
виру НИГП-а. Посебну пажњу 
усмерио је на одрживи развој 
и значај геопросторних пода-
така, као и на значај активног 
учешћа свих субјеката НИГП-а 
и сарадњу.

Национална инфраструк-
тура геопросторних података 
треба да омогући заједнички 
национални оквир за приступ 
подацима од значаја за живот-
ну средину, управљање у ван-
редим ситуацијама услед при-

родних непогода као што су 
поплаве, земљотреси, шумски 
пожари и сл. Успешно успоста-
вљен НИГП представља и ва-
жан ослонац е-Управе.

Задатак Националне инфра-
структуре геопросторних по-
датака је и успостављање и 
одржавање међународне са-
радње ради узајамне размене 
информација и сервиса о прос-
тору, при чему је нарочито ва-
жна сарадња на европском ни-
воу у области геоинформација.

Десета седница Савета НИГП-а
у Републичком геодетском заводу 30.03.2017. године одржана је десета 
седница Савета за националну инфраструктуру геопросторних података


