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Оснивачка седница Групе за 
координацију са донаторима
у оквиру пројекта „унапређење земљишне администрације у Србији“, у 
среду 5. априла 2017. године одржана је прва седница Групе за координацију 
донација. Седница је одржана у складу са Оперативним приручником за 
пројекат који се финансира из средстава кредита Светске банке
Групу за координацију дона-
ција чине представници ам-
басада Норвешке, Шведске, 
Холандије, Британије, Јапана 
и Азербејџана. Ове земаље 
су у предходном периоду до-
нирале средства или изра-
зиле спремност да помогну 
имплементацији Пројекта. Та-
кође, у групи су и представни-
ци међународних институција 
које пружају активну подршку 
реформама у Републици Ср-
бији већ дужи временски пе-
риод: ГИЗ (Немачка), УСАИД 
(Сједињене Америчке Држа-

ве) и Европска Делегација у 
Србији. 

Поред наведених гостију се-
дници су присуствоали и учест-
вовали у њеном раду држав-
ни секретар у Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструцтуре Имре Керн и 
вођа Пројекта испред Светске 
банке Оливера Јордановић.

Седницу је отворио дирек-
тор Републичког геодетског за-
вода Борко Драшковић који је 
као домаћин и председавајући 
пожелео добродошлицу при-
сутним гостима и објаснио 

циљеве Групе за координа-
цију донација. Затим је одржа-
на презентација о активност-
има и циљевима пројекта, као 
и о постигнутим резултатима у 
протеклом периоду.

По завршеној презента-
цији отворена је дискусија то-
кокм које су се чланови боље 
упознали са тренутним актив-
ностима институција из којих 
долазе и плановима за наред-
ни период. Предвиђено је да 
се седнице Групе за коорди-
нацију донација одржавају 
квартално. 
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Одржана обука „Вештине комуникације“
у оквиру пројекта „унапређење земљишне администрације у Србији“ као део 
кампање за подизање свести јавности, на обуци „Вештине комуникације“ 
учествовали су сви технички секретари сектора РГЗ-а и београдских служби 
за катастар, запослени у инфо центру, као и колеге које повремено раде као 
замена и подршка техничких секретара

Циљ обуке био је да се унапре-
де технике комуникације током 
телефонских разговора, упоз-
на са различитим типовима са-
говорника и кроз практичне 
радионице савлада вештина 
вођења разговора на асерти-
ван и истовремено професио-
налан начин. Током одржане 
обуке, део времена посвећен 
је утврђивању типа изазова са 
којима се технички секретари 
сусрећу током обављања днев-
них задатака и на који начин је 
могуће превладати дистрак-
ције које могу довести до не-
ефикасне комуникације.

Обуку су водили консултан-
ти ангажовани кроз пројекат 
који подржава Светска банка, 
професионални едукатори у 
домену јавног наступа и одно-
са с јавношћу.

Директор Републичког ге-
одетског завода поздравио је 
учеснике радионица које су 
одржане другог дана и иста-
као да је свестан улоге коју те-
хнички секретари имају у раду 

сваке службе и подвукао да уп-
раво од вештина и способно-
сти самих техничких секретара 
зависи и успех службе у којој 
раде, имајући у виду да они 
пружају подршку не само на-
челнику службе, већ и свим ко-
легама, странкама и менаџмен-
ту РГЗ-а. Такође је искористио 
прилику да се пред колегама 
захвали техничким секрета-
рима са којима свакодневно 
ради Валентини Стојановић и 
Биљани Јовановић и додао да 
то чини управо на овом скупу 
јер је жели да истакне да је ме-

наджмент РГЗ-а свастан коли-
ко обавеза технички секретар 
има на дневном нивоу и коли-
ко ретко се деси да има прили-
ку да искеже колико цени њи-
хов рад.

Имајући у виду веома по-
зитиван одговор да квалитет 
одржаних предавања и спро-
ведених вежби за унапређење 
стилова комуникације, донета 
је одлука да у наредном пери-
оду буду одрже обуке у којима 
ће учествовати технички секре-
тари из служби за катастар не-
покретности из целе Србије.
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Директор РГЗ-а у студијској посети 
Краљевини Холандији у оквиру SPATIAL 
пројекта
Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић, заједно са 
директорима катастарско-картографских институција из региона западног 
Балкана, боравио је у студијској посети Холандији у оквиру пројекта SPATIAL
У организацији холандске аген-
ције за катастар, земљишну ад-
министрацију и картографију 
– Катастар, представници ка-
тастарских и картографских 
институција земаља запад-
ног Балкана су у периоду од 
24. до 28. априла 2017. годи-
не боравили у студијској посе-
ти Краљевини Холандији. Они 
су се кроз презентације пред-
ставника Катастра упознали са 
системом катастра непокрет-
ности у Краљевини Холандији, 
системом кључних државних 
регистара, инфраструктуром 
геопросторних података, ИТ 
системом, финансијским пла-
нирањем и финансијским про-
цесима и услугама у Холандском 
катастру. Поред тога, одржана 
су предавања о систему проце-
не вредности непокретности 
у Холандији, те су се упоређи-
вала тренутна стања у земља-
ма региона са холандским сис-
темима у сектору земљишне 
администрације.

Влада Краљевине Холандије, 
кроз програм Матра, опреде-

лила је средства од преко пола 
милиона евра за донаторски 
пројекат SPATIAL који ће бити 
реализован у земљама западног 
Балкана. Циљ пројеката је ја-
чање професионалног приступа 
информацијама о земљишту као 
и обезбеђивању ширег присту-
па и хармонизацији геопростор-
них података.

Буџет пројекта намењен ак-
тивностима у Србији је преко 
200.000 евра, а холандски екс-
перти ће заједно са колегама из 
Републичког геодетског завода 
радити на развоју Националне 
инфраструктуре геопростор-
них података, развоју модела 

за масовну процену вредности 
непокретности. повећању раз-
умевања концепта отворених 
података, кључних државних 
регистара, концепта 3Д катастра 
као и на унапређењу капаците-
та, организационе структуре и 
трансформацији пословања Ре-
публичког геодетског завода.

Пројектом ће бити успоста-
вљена јача сарадња између Хо-
ландије и Србије и биће покре-
нута иницијатива за допринос 
холандских стручњака и у оста-
лим земљама региона упозна-
вањем са тренутним институ-
ционалним оквиром у домену 
земљишне администрације.
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Могућности финансирања пројеката 
е-правде

Позив CEF Telecom-а из 2017. године за 
достављање предлога, који је објављен 17. 
фебруара са роком до 18. маја, обухвата сле-
деће генеричке сервисе и активности:
•	 повезивање регистара несолвентности; 
•	 Европске идентификаторе предмета; 
•	 приступ e-CODEX-у; 
•	 Повезивање земљишних књига (финан-

сираће се само предлози које су доста-
виле организације надлежне за вођење 
земљишне књиге односно катастра); 

•	 Европска база судова. 
Позив за достављање предлога ће прати-

ти Грантови за пројекат е-правде за подршку 
националним и транснационалним пројек-
тима е-правде, који би требало да буду отво-
рени 27. априла, уз рок за достављање пред-
лога до 11. јула 2017. године, при чему ће 
приоритети бити акције које имају за циљ 
повезивање или унапређење постојећих 
пројеката портала е-правде, и то: Повези-
вање националних регистара несолвент-
ности; Нађи адвоката; Нађи нотара; Нађи 
извршитеља; примена Европских идентифи-
катора предмета у случају законских репози-
торијума и повезивање са порталом е-прав-
де; Повезивање земљишних књига; Европска 
база судова и других пројеката портала е-
правде у вези са развојем релевантних по-
литика ЕУ.
ГД MOVE – евалуација директиве иТС

Евалуација ће обухватати читаву Дирек-
тиву, као и подзаконску регулативу која је у 
складу са њом усвојена, њен програм рада и 
смернице за извештавање и функционисање 
ИТС Комисије и ИТС саветодавне групе. Ко-
мисија ће такође размотрити релевантне ин-
теракције са осталим политикама и пропи-
сима ЕУ (у развоју), између осталог у области 
обраде података о личности, безбедности 
података, поновне употребе информација 
из јавног сектора, процене усклађености и 
одобрења типова возила. Евалуација ће по-
крити 28 Држава чланица у периоду од 2008. 
до 2016. године. План рада за евалуацију ди-
рективе о интелигентним транспортним сис-
темима (ИТС) је доступан онлајн.

Big Data – парламент захтева бољу 
заштиту фундаменталних права и 
приватности

Парламент је усвојио незаконодавну ре-
золуцију о утицају Big Data на фундамен-
тална права, која разматра начин на који 
повећање примене Big Data утиче на фун-
даментална права, и то на приватност и 
заштиту података. Big Data расте стопом од 
40 % годишње и има потенцијал да донесе 
очигледне користи и шансе за грађане, при-
вреду и државну управу, али носи и значај-
не ризике у смислу заштите фундаментал-
них права која гарантују Повеља ЕУ и право 
Уније. Ова резолуција наглашава потребу да 
се избегне дискриминација по основу ко-
ришћења оваквих података, између осталог 
и у унутрашњим пословима, уз неопходност 
осигуравања безбедности података. Посла-
ници позивају институције ЕУ и Државе чла-
нице дасе позабаве подизањем дигиталне 
свести о дигиталним правима, прииватности 
и заштити података код грађана, али и деце.
Нови европски оквир за интероперабли-
ност (еОи)

Комисиија је објавила нови Европси ок-
вир за интероперабилност који ће држав-
ним управама у Европи помоћи у координа-
цији својих активности на дигитализацији у 
пружању услуга јавности. Овај оквир обух-
вата скуп од 47 препорука које могу да по-
већају интероперабилност. Нове препору-
ке за инероперабилност узимају у обзир 
различите политике ЕУ, као што је измење-
на Директива о поновној употреби инфор-
мација јавног сектора, Директива ИНСПИРЕ, 
Регулатива eIDAS, као и нове иницијативе ЕУ, 
као што су Европска клауд иницијатива Ак-
циони план ЕУ за е-управу 2016 – 2020, као и 
планиране иницијативе, као што је Јединсте-
ни дигитални портал. Комисија ће усмерава-
ти и координирати спровођење и праћење 
оквира уз подршку програма ISA.

Eurogeographics - Недељни преглед 
новости у политикама
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На основу података еви-
дентираних у писарници за 
март 2017. године сачињена 
је листа служби по успеш-
ности. Критеријуми за ста-
тистичку обраду података 
су управни предмети, спис-
кови аката (копија плана, 
уверење, лист непокретнос-
ти), водови, масовна проце-
на, вануправни предмети и 
број запослених у служби. 

Извршена је анализа базе 
података са посебним ос-
вртом на сложеност пос-
тупка у решавању предме-
та у односу на преостале 
управне предмете одржа-
вања катастра непокретнос-
ти. Предмети са класифика-
ционим ознакама 952-02-4 
и 952-02-9 оцењени су ко-
ефицијентом 1,5, а пред-
мети са класификационим 

бројем 952-02-11 оцењени 
су коефицијентом 0,5. На ос-
нову приказаних резулта-
та служби и броја решених 
предмета наведених класи-
фикација извршено је ран-
гирање и формирање листе 
успешности. 

СКН Стара Пазова је из 
оправданих разлога изузе-
та из рангирања за месец 
март 2017. године.

Ранг листа успешности за март 2017. 
године према новим критеријумима за 
оцену резултата рада
Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења 
решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио 
анализу података за март 2017. године. Анализирани подаци се односе 
на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист 
непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете

Службе: Одсеци: Групе:

1. Суботица
2. Бачка Паланка
3. Лозница
4. Рума
5. Нови Сад 3
6. Крушевац
7. Шабац
8. Бор
9. Краљево 
10. Лесковац

1. Ада
2. Владичин Хан
3. Кањижа
4. Барајево
5. Бачка Топола
6. Косјерић
7. Ариље
8. Алексинац
9. Шид
10. Кнић

1. Нови Бечеј
2. Рековац
3. Голубац
4. Бач
5. Бојник
6. Бела Паланка
7. Гаџин Хан
8. Бабушница
9. Пландиште
10. Мали Иђош
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РГЗ у медијима
у априлу су представници Републичког геодетског завода били гости 
различитих медија и говорили о актуелним дешавањима у РГЗ-у

Нада Тадић, начелник Одељења за ГИС у Ре-
публичком геодетском заводу, гостовала је на 
ТВ Студио Б, ТВ Хепи, ТВ Пинк и ТВ Коперни-
кус. Говорила је о томе шта предтављају ка-
тастри водова, о информатичким решењима 
која су у употреби, као и о плановима за бу-
дуће активности. 

Наиме, објаснила је да су катастри водова 
сви подземни и надземни водови са свим при-
падајућим постројењима и уређајима. То су, 
дакле, водови електро-енергетске мреже, во-
доводне, канализационе, телекомуникационе 
мреже, топловодне, гасоводне, нафтоводне и 
дренажне мреже.

Према Закону о државном премеру и Пра-
вилнику о водовима, јавна предузећа која су 
власници водова су у обавези да сваки вод 
сниме и те податке доставе Републичком гео-
детском заводу да би РГЗ као једина институ-
ција која је надлежна да води податке о свих 
осам врста инсталација имао све податке о 
њима. 

РГЗ је урадио и апликацију катастра водо-
ва као подлогу за сва просторна планирања. 
Сви плански акти који се доносе морају да 
имају копију плана катастра водова за будуће 
инвеститоре.

Битно је истаћи за све имаоце права који 
могу да се упишу како би стекли право над 
водовима, да тиме могу да стекну нека дру-
га стварна права, као на пример да упишу 
хипотеку. 

Власници водова могу да поднесу захтев за 
упис упис у катастар водова у службама за ка-
тастар непокретности, осим за град Београд, 
где се за свих 17 служби захтеви подносе у се-
дишту РГЗ-а. 

Марија Смиљанић, технички секретар Служ-
бе за катастар Стари град и Врачар, на ТВ Сту-
дио говорила је о дужностима и пословима које 
обављају секретари у РГЗ-у и на који начин они 
излазе у сусрет грађанима. Као најчешћу по-

тешкоћу коју грађани имају навела је проблем 
са исправама и мањкавост документације коју 
грађани донесу. Најчешће непокретности нису 
уписане па они немају одговарајућу дозволу, 
грађевинску или употребну. 

Смиљанић је истакла да је неопходно да 
грађани приликом доласка у катастар знају 
улицу и број, односно број стана непокретнос-
ти, како би извршили директно увид на шалте-
ру и видели какво је стање њихове непокрет-
ности. Када увиде стање, лакше је да прикупе 
потребну документацију и да поднесу одгова-
рајући захтев. 

Најчешћи захтев који грађани подносе јесте 
издавање листа непокретности. У оквиру пи-
лот пројекта који се спроведи од 22. новембра  
на општинама Стари град и Врачар, исти дан 
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грађани могу да поднесу захтев, плате таксу и 
добију оверени лист непокретности. 

Раде Гољовић из Сектора ка топографију 
и картографију, на ТВ Студио Б и ТВ Коперни-
кус представио је нови географски атлас за ос-
новне и средње школе и друге картографске 
производе. 

Географски атлас је ажуриран у складу са но-
вим подацима који се тичу географских име-
на, измењених назива држава, бројева станов-
ника у складу са пописима становништва и сл. 

Оно што је ново када је у питању географски 
атлас јесте садржај карата, повећан број темат-
ских карата, број различитих фотографија и са-
телитских снимака, па и сам дизајн атласа. Кар-
тографска припрема урађена је тако да су карте 
прегледније и читљивије. 

Гољовић је истакао да је РГЗ учествовао на 
Сајму учила где су представљени и други кар-
тографски производи, као што су на пример 
зидне карте које су израђене веома квалитет-
ним бојама на квалитетном папиру. 

На састанку ове најстарије 
СКГО мреже, који је организо-
ван у сарадњи са Министар-
ством грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре, 
присуствовало је више од 
50 представника градова и 
општина, а тема скупа била 
је успостављање информа-
ционих система о простору 
на националном и локалном 
нивоу.

Представници Републич-
ког геодетског завода, Ве-
сна Протулипац и Ђорђе Ву-
ковић представили су текуће 
активности на унапређењу 
квалитета података адресног 
регистра и успостављању ре-
гистра стамбених заједница. 
За квалитет ових регистара 
од кључног је значаја добра 
сарадња између локалних са-
моуправа и РГЗ-а, а закључак 
овог скупа је да је сарадња 
значајно боља.

Представник Министар-
ства грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре 
присутнима је представио 
концепт информационог сис-
тема о стању у простору, који 
би требало да се успостави на 
националном нивоу, као сас-
тавни део националне ин-

фраструктуре геопростор-
них података.

Експерт из из Института 
за архитектуру и урбанизам 
Србије представио је Анали-
зу капацитета локалних са-
моуправа за успостављање 
и вођење локалних инфор-
мационих система о прос-
тору. Анализа је показала да 
локалне самоуправе нису за-
почеле да воде ове информа-
ционе системе, првенствено 
због тога што је Закон о пла-
нирању и изградњи недоре-
чен у погледу садржаја ових 
информационих система. 

Анализа је показала да је за 
њихов даљи развој потребна 
сарадња са министарством и 
другим организацијама са ре-
публичког нивоа.

Присутни су позвани да 
дају своје сугестије на предлог 
закључака и препорука анали-
зе, која ће након усвајања на 
Одбору за урбанизам СКГО 
бити прослеђена ресорном 
министарству. Презентације 
су одржали и представници 
локалних самоуправа из Но-
вог Пазара и Алексинца. Оба 
пројекта резултат су подршке 
Европског Прогреса.

Презентација Републичког геодетског завода 
и сарадња са локалном самоуправом
у организацији Сталне конференције градова и општина одржан седми 
састанак ГиС мреже 12. априла 2017. године у Београду

РЕПУБЛИЧКИ 
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
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Познајући важност сервиса 
које за грађане и привреду 
има катастар и висока очеки-
вања које пред катастар по-
ставља Влада Републике Ср-
бије, због важности ажурних 
регистара о непокретности-
ма за развој привреде и нап-
редоваље на „Дуинг бизнис“ 
листи Светске банке, народ-
на посланица Катарина Ра-
кић иницирала је акцију за 
помоћ Службама за катастар 
непокретности широм Србије.

Акција помоћи службама 
за катастар започела је дона-
цијом пет рачунара са штам-
пачима Служби за катастар 
непокретности Савски ве-
нац. Начелница Службе Ли-
дија Милићев представила 
је председници Одбора за 
просторно планирање, са-
обраћај, инфраструктуру и 
телекомуникације конкретне 
проблем са којима се служба 
свакодневно сусреће и дала 
предлоге на који начин се 
конкретно и у кратком року 
може унапредити рад служ-
бе. Дошло се до заједничког 
закључка да се уз, релатив-
но мало, улагање у рачунар-
ску опрему, може брзо значај-
но унапредити услуга која се 
пружа клијентима катастра.

У разговору са директо-
ром Републичког геодетског 
завода Борком Драшковићем 
председница Одбора за прос-
торно планирање, саобраћај, 
инфраструктуру и телекому-
никације и народна послани-
ца Катарина Ракић исказала 
је спремност да настави ини-

цијативу за рачунарско и ад-
министративно опремање и 
унапређење Републичког ге-
одетског завода, а пре свега 
служби за катастар непокрет-
ности, имајући у виду да се од 

катастра очекују велики ре-
зултати и експедитивност у 
раду, а да запослени у тим 
службама раде у недовољно 
или неадекватно опремље-
ним канцеларијама.

Подршка катастрима у Србији у виду 
рачунарске опреме
председница Одбора за просторно планирање, саобраћај, 
инфраструктуру и телекомуникације у Народноj скупштини катарина 
Ракић препознала је недостатак техничких средстава и слабу 
инфраструктурну опремљеност служби за катастар.


