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Председница Владе Ана Брнабић и 
потпредседница Владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић у 
посети РГЗ-у
Председницу Владе Републике Србије Ану Брнабић и потпредседницу 
Владе и министарку грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Зорану Михајловић у РГЗ-у дочекао директор Републичког геодетског 
завода Борко Драшковић. У посети учествовале су и представнице 
Националне алијансе за локални економски развој - НАЛЕД , извршна 
директорка Виолета Јовановић и директорка тима за регулаторну 
реформу Јелена Бојовић.

Народна скупштина усвојила Закон 
о националној инфраструктури 
геопросторних података
Закон о националној инфраструктури 
геопросторних података, објављен у 
Службеном гласнику Републике Србије 
6. априла 2018., ступио је на снагу 14. 
априла 2018. године. 
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РГЗ међу седам државних 
органа који пружају 
услуге преко портала 
еУправа
РГЗ је омогућио приступ бази 
података катастра непокретности. 
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Јавни конкурс за 
запошљавање 455 нових 
службеника у РГЗ
У РГЗ-у је објављен конкурс за 455 
радних места. 

Страна 3.

Радионица националних 
координатора у оквиру 
ИМПУЛС пројекта
У  Јавлеу, у Шведској у организацији 
шведске управе за картографију, 
катастар и регистрацију земљишта 
Lantmateriet одржана је од 
27-29.03.2018. године радионица 
националних координатора у 
оквиру ИМПУЛС пројекта.
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РГЗИНФО
Председница Владе Ана Брнабић и потпредседница 
Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић у посети РГЗ-у

Председница Владе Ана Брнабић изјавила је да је за-
почета реформа катастра и да он више неће бити 
рак-рана за наше грађане и привреду, а министарка 

грађевине Зорана Михајловић је најавила да ће катастар 
бити потпуно електронски до 2020. године. 

Брнабић је, након обиласка Републичког геодетског за-
вода заједно са министарком Михајловић, рекла да се већ 
неколико месеци ради на реформи катастра. Она је подсе-
тила да је Влада већ усвојила предлог измена Закона у упи-
су у катастар и нагласила да је то једна од најкомплекснијих 
реформи која ће бити спроведена. 

Председница Владе је захвалила Министарству грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре, РГЗ-у и свим дру-
гим институцијама које раде на реформи катастра. Истакла 
је да је рефома катастра уз реформе у здравству вероват-
но најзначајнија реформа за грађане. Михајловићева је ис-
такла да је циљ да упис имовине убудуће буде само на јед-
ном шалтеру. Она је представила реформу катастра која 
ће скратити време уписа имовине и омогућити да се читав 
посао уместо на шест места заврши само на једном месту - 
код јавног бележника. 

Извршна директорка НАЛЕД-а Виолета Јовановић ре-
кла је да је реформа катастра још један корак у правцу еУ-
праве у Србији. „Катастар, који је био један од најлошије 

оцењених институција пре седам година, данас предњачи 
у реформи и прети да по успеху и претекне електронске 
грађевинске дозволе”, навела је Јовановић.

Директор РГЗ Борко Драшковић захвалио је Влади Ср-
бије на подршци кадровском јачању ове институције. Он 
је додао да РГЗ, такође уз подршку владе, кроз пројекат са 
Светском банком, ради и на јачању инфраструктуре, чије 
су резултате председница Владе и потпредседница прили-
ком посете могле да виде. 

Радионица националних координатора у оквиру 
ИМПУЛС пројекта

Радионици на тему „Развијени процеси координације 
и увод у израду модела за дељење података, препре-
ке и даљи рад“ националних координатора у оквиру 

ИМПУЛС пројекта присуствовали су представници нацио-
налних агенција за картографију и катастар за подручје за-
падног Балкана који су заједно са шведским експертима и 

представником хрватске Државне геодетске управе актив-
но разматрали теме које се односе на институције које су 
надлежне за улогу координатора за успостављање и одржа-
вање националне инфраструктуре геопросторних података.

Радионица је била подељена у два дела, тако да се први 
део односио на улогу, одговорности и организациону струк-
тура националних координатора, а други на уводна разма-
трања модела дељења података. Рад се одвијао и кроз низ 
практичних задатака постављених од стране шведских екс-
перата који су послужили као вид тестирања тренутне уло-
ге и организационе структуре националних координатора.

Учешће и резултати ове радионице били су од велике 
користи за координацију активности из области успоста-
вљања и одржавања националне инфраструктуре геопро-
сторних података, с обзиром да је сходно предлогу Закона 
о националној инфраструктури геопросторних подата-
ка, који се тренутно налази пред усвајањем у скупштин-
ској процедури прописано да Републички геодетски за-
вод, као Национална контакт тачка обавља низ послова 
из наведене области.

Наставак са стране 1.
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РГЗ међу седам државних органа који  
пружају услуге преко портала еУправа

Републички геодетски завод пружа своје услуге преко 
портала еУправа, за који је надлежна Канцеларија за ин-
формационе технологије и електронску управу, са којом 
РГЗ има одличну сарадњу, а у току су и нови пројекти. 

РГЗ је омогућио приступ својој бази података за Пореску 
управу и 90 локалних самоуправа. Закон о општем управ-
ном поступку дефинисао је обавезу електронске размене 
докумената између државних органа по службеној дуж-
ности. Преко 150 000 предмета решено је на тај начин где 
су државни органи између себе прибавили потребна доку-
мента и грађани нису морали да иду од шалтера до шалте-
ра како би дошли до неопходне документације. 

Нови закон, који је тренутно у скупштинској процеду-
ри, а који ће дефинисати упис у катастар непокретности и 
у катастар водова, додатно ће олакшати одређене проце-
дуре. Наиме, повећаће се ажурност катастра непокретнос-
ти тиме што ће нотари када солемнизују уговоре и остала 
документа аутоматски то прослеђивати катастру на упис 
чиме ће и ажурност катастра бити на много вишем нивоу. 
Самим тим ће и услуга која се пружа кроз  сервис еЗУП ос-
талим органима бити квалитетнија јер ће и подаци бити 
квалитетнији и ажурнији. Сервис еЗУП је информациони 

систем који представља алат који у информатичком сми-
слу омогућава електронску размену података и докумена-
та између државних органа.

Поред Републичког геодетског завода, то могу да чине 
Министарство за државну управу и локалну самоуправу, 
Министарство унтрашњих послова, Фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање, Пореска управа, Централни реги-
стар обавезног социјалног осигурања и Национална служ-
ба за запошљавање. еЗУП омогућава да се на једнозначан 
начин приступи базама података ових седам пружалаца ус-
луга, а сви остали могу по захтеву да потражују докумен-
та од других органа.

Што се тиче РГЗ-а, он је омогућио приступ својој бази 
података катастра непокретности, преко које било који дру-
ги државни орган може да добије уверење да ли одређе-
ни грађанин поседује неку непокретност или не. Државни 
органи сада могу да прибаве податке и документа уместо 
грађана, уз њихову сагласност да то могу да учине. 

Бенефити оваквог пословања јесу смањен број корисни-
ка услуга РГЗ-а који су до сада све морали да обављају на 
шалтерима и мањи број захтева од других државних орга-
на да им се издају одређена уверења. 

Наставак са стране 1.

Јавни конкурс за запошљавање 455 нових службеника 
у Републичком геодетском заводу

У Републичком геодетском заводу је 4. априла рас-
писан конкурс за пријем 455 нових запослених на 
одобрење Владе Србије, што представља историјски 

број запошљавања у државној управи. 
Пријављивање на конкурс трајало је од 05. до 12. апри-

ла. Одзив кандидата био је  изузетно велики. Број подне-
тих пријава за запослење представља највећи број прија-
ва у свим државним органима од 2007. године. Закључно 
са крајем априла унето је више од 8500 пријава. Процес 

уноса пријава које иду на даљу обраду, обавља се елек-
тронски кроз писарницу, путем нове апликације Document 
Management System (ДМС). 

У току је обрада предатих пријава на којој ради тим 
људи из Републичког геодетског завода. Такође, ради се и 
на припреми материјала за тестирање кандидата. Канди-
дати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе из-
борног поступка бити обавештени на контакте које су на-
вели у својим пријавама. 

Наставак са стране 1.
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РГЗ у медијима

Народна скупштина усвојила Закон о НИГП

Маја Радовић била је гост теле-
визија Студио Б, Коперникус 
и ТВ Прва и говорила је о ак-

туелним дешавањима у Републичком 
геодетском заводу. Радовићева је на 
ТВ Студио Б говорила и на тему јавног 
конкурса за запошљавање у РГЗ-у. Она 
је такође била гост „Београдске хрони-
ке“ на РТС 1. 

Гордана Зорић, шеф Одсека за инфо-
рмисање и сарадњу говорила је о начи-
нима како грађани могу да се заштите 
приликом куповине станова у изградњи 
приликом гостовања на ТВ Пинк. Та-

кође, у дневном листу „Блиц“ објављен 
је интервју са Горданом Зорић о тема-
ма везаним за катастар а које су од ве-
ликог значаја за грађане Србије. 

Милош Бјелановић, начелник 
Одељења за другостепени поступак био 
је гост ТВ Пинк и ТВ Студио Б и говорио 

је о реформама у поступку уписа не-
кретнина у катастар. На исту тему гово-
рила је Маја Радовић на ТВ Коперникус.

Саша Ђуровић, начелник Одељења 
за развој и примену информационих 
технологија, говорио је на ТВ Студио Б 
и ТВ Пинк о електронском сервису који 

омогућава електронску размену пода-
така и докумената између државних 
институција.

Такође, дневни лист „Политика“ пи-
сао је о активностима Адресног регис-
тра за који је задужен Републички гео-
детски завод.

Законом о националној инфраструктури геопростор-
них података уређује се успостављање и одржавање 
националне инфраструктуре геопросторних подата-

ка – НИГП, као интегрисаног система геопросторних пода-
така, који омогућава корисницима да на свеобухватан на-
чин пронађу и приступе просторним информацијама из 
различитих извора, од локалног, преко националног до 
глобалног нивоа.

Успостављањем НИГП-а 
осигурава се јавни приступ 
и уклањају препреке за раз-
мену, односно дељење ге-
оподатака између органа 
јавне власти (државни орга-
ни и организације, органи и 
организације територијал-
не аутономије и јединице 
локалне самоуправе, јав-
на предузећа, као и дру-
га лица којима је поверено 
вршење јавних овлашћења) 
како на националном нивоу 
тако и у оквиру прекограни-
чне сарадње. Значајно је да 
се овим законом преноси у 
национално законодавство 
Директива ЕУ 2007/2/ЕЗ по-
зната као INSPIRE Директива 

за чију је имплементацију је задужен Републички геодетски 
завод у оквиру процесa приступања Европској унији и Пог-
лавља 27 - Животна средина и климатске промене.

У наредном периоду предстоји доношење низа под-
законских аката којима ће се на детаљнији начин регу-
лисати законска материја која се односи на спроведбена 
правила за метаподатке, праћење и извештавање, инте-

роперабилност, мрежне сер-
висе и приступ скуповима 
и сервисима геоподатака, 
укључујући јавни приступ 
и размену података између 
органа јавне власти. Такође, 
предстоји доношење посеб-
них аката од стране Савета 
НИГП-а, органа надлежног 
за успостављање НИГП-а, 
који се тичу описа тема ге-
оподатака, као и субјеката 
НИГП-а, органа јавне власти 
надлежних за стварање, при-
купљање и одржавање ге-
оподатака који се односе на 
наведене теме геоподатака, 
као и оних органа јавне вла-
сти који у обављању посло-
ва из своје надлежности ко-
ристе те податке.

Наставак са стране 1.


