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Завршена имплементација Document 
Management System-a
У Републичком геодетском заводу 21. маја 2018. године 
потписан је уговор о развоју и имплементацији II фазе софтверског 
решења за РГЗ која се извршава у оквиру пројекта „Унапређење 
земљишне администрације у Србији“, финансираним средствима 
кредита Светске банке.

Страна 3.

XI конференција о катастру и 
инфраструктури просторних података 
Тема овогодишње конференције је била „Употреба просторних 
података у изградњи дигиталног друштва – изазови и перспектива“, 
имајући у виду трендове у области коришћења геопросторних 
информација у доношењу стратешких одлука.

Страна 2.

Географски факултет 
доделио Плакету РГЗ-у
Плакету је Географски 
факултет доделио РГЗ-у за успешну 
сарадњу и допринос у развоју 
Географског факултета.

Страна 5.

ПОС терминали у 
продукцији
На шалтерима свих 17 београдских 
служби за катастар непокретности 
од 26. јуна 2018. године омогућено 
је плаћање платним картицама. 

Страна 5.

Посета представника 
менаџмента компаније 
Yandex РГЗ-у 
Делегација највеће руске 
технолошке и ИТ компаније Yandex 
предвођена директором сектора 
за дигиталне платформе Андреја 
Стрелкова 20. јуна 2018. године 
посетила је РГЗ.

Страна 4.
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XI конференција о катастру и инфраструктури 
просторних података 

У Будви је у периоду од 29. до 
31. маја 2018. године одржана 
XI Регионална конференција 

о катастру и инфраструктури прос-
торних података, у организацији Ми-
нистарства финансија - Управе за 
некретнине Црне Горе. Циљ конфе-
ренције је био да катастарско-кар-
тографске националне институције 
земаља региона  представе своје 
планове и визије за будућу употре-
бу просторних података, планира-
не развојне пројекте као и изазове 
у њиховој имплементацији, али и да 
поделе досадашња стечена искуства 
и примере добре праксе.

XI Регионалну конференцију све-
чано је отворио министар финан-
сија Црне Горе,  Дарко Радуновић, 
а присуствовали су и имали изла-
гања на задату тему представници  
Геодетске управе Републике Сло-
веније, Републичке управе за гео-
детске и имовинско-правне посло-
ве Републике Српске, Федералне 
управе за геодетске и имовинско-
правне послове Федерације Босне 
и Херцеговине, Управе за некрет-
нине Црне Горе,  Државне геодет-
ске управе Републике Хрватске, ка-
тастарске агенције Косова, Агенције 
за катастар непокретности Републи-
ке Македоније, Националне агенције 
за геопросторне информације Алба-

није, Агенције за геодезију, картогра-
фију и катастар Републике Бугарске, 
али и представници шведске Аген-
ције за картографију, катастар и ре-
гистрацију земљишта - Lantmateriet, 
норвешке картографске агенције – 
Kartverket и холандске Агенције за 
катастар, регистрацију земљишта и 
картографију. Такође, на конферен-
цији су учествовали и представници 
Јапанске агенције за међународну 
сарадњу - JICA, генерални секретар и 
извршни директор EuroGeographics-
a, Мик Кори (Mick Cory) као и члан из-
вршног одбора UN-GGIM за Европу, 
Томаж Петек.

Републички геодетски завод је 
презентовао своје активности које 
имају за циљ омогућавање ефикас-
нијег коришћења геопросторних 
података од стране других држав-
них органа, привреде и грађана а у 
циљу промовисања економског раз-
воја Републике Србије кроз посту-
пак дигитализације. Презентоване 
су активности на унапређењу НИГП-
а, развоју геопортала, унапређењу 
квалитета геопросторних података и 
производа и унапређењу информа-
ционог система а са циљем успоста-
вљања функционалне дигиталне 
економије, формирања јединстве-
ног дигиталног тржишта и развоја 
еУправе у Србији.

Изнета запажања учесника су 
веома значајна  за даљи развој про-
цеса реформи које су у свим инсти-
туцијама започете а у циљу обез-
беђивања поузданих и ажурних 
геопросторних и имовинско-прав-
них података на стандардизован 
и лако доступан начин. На конфе-
ренцији су обрађена важна питања 
која се тичу законских и техничких 
решења у имплементацији INSPIRE 
директиве, изазовима у постизању 
интероперабилности података и 
побољшању њиховог квалитета и 
обезбеђењу финансијских средста-
ва за побољшање инфраструктуре 
геопросторних података.  Истакну-
то је да је неопходно обезбедити 
бољу сарадњу између приватног и 
јавног сектора и грађана, поједнос-
тавити и побољшати услуге грађа-
нима, уводити облике јавно-приват-
ног партнерства као добро решење 
за традиционалне пословне моде-
ле произвођача и дистрибутера по-
датака, уводити  системе за при-
купљање ауторитативних података 
коришћењем јавности као изво-
ра информација - crowd-sourcing и 
друго.

Конференција је била усредсређе-
на на пружање подстицаја за ојача-
ну регионалну сарадњу, презентован 
је статус тренутних регионалних и 

Наставак са стране 1.
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Наставак са стране 1.
Завршена имплементација Document Management System-a

У јуну месецу завршена је имплементација новог 
информационог система – Document Management 
System-a, на територији целе Републике Србије.

Кроз прву фазу имплементације урађена је централ-
на писарница, што значи да се сви захтеви које грађа-
ни упућују службама за катастар непокретности воде 
на централном нивоу. Сада је могуће на дневном нивоу 
пратити  колики је прилив захтева у свим службама за 
катастар непокретности, па се самим тим захтеви могу 
равномерније распоређивати и решавати. Запослени 
више не раде са папирним документима. 

Целокупна документација која је потребна за упис 
у катастар непокретности коју грађани достављају, 

по пријему захтева се скенира. У даљем поступку се 
ради са електронским документима што онемогућа-
ва губитак неког документа и могућност било какве 
злоупотребе. 

међународних  пројеката и  планира-
ни развојни регинални пројекти, али 
су изнети и позиви за аплицирање за 
нове регионалне развојне пројекте и 
међуинституционалну сарадњу.

Последњег дана конференције 
реализована је панел дискусија 
и усвојили су се закључци где је 
препознато:
•	 да је тачност, сигурност и по-

узданост геопросторних пода-
така изузетно важна за сектор 
земљишне администрације;

•	 да националне катастарско-кар-
тографске институције требају 
бити препознате као кључне у 
креирању и дистрибуцији подта-
ка на националном нивоу;

•	 да су уочени заједнички стратеш-
ки циљеви али и различит степен 
развоја и имплементације проје-
ката што упућује на сарадњу и 
размени искустава и убудуће;

•	 да је важна сарадња са међуна-
родним институцијама са циљем 

увођења адекватних стандаарда, 
трансфера знања и искуства, али 
и донаторским организацијама 
које промовишу њихову импле-
ментацију.
Најављено је да ће наредена, 

XII Регионална конференција о 

катастру и инфраструктури прос-
торних података, бити одржана у 
Федерацији Босне и Херцеговине 
у организацији Федералне упра-
ве за геодетске и имовинско прав-
не послове почетком јуна 2019. 
године.
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Посета представника менаџмента компаније Yandex 
Републичком геодетском заводу 

Реч је о четвртом највећем ин-
тернет претраживачу у свету 
који дневно бележи више од 50 

милиона посетилаца. Поред тога што 
држи око 60% руског тржишта, Yandex 
је у Казахстану и Украјини оствари-
вао скоро трећину свих претрага и 
43% свих резултата претрага у Бело-
русији. Корпорација има канцеларије 
и у Турској, у Швајцарској за европске 
клијенте и у Шангају, али и своју лабо-
раторију лоцирану у Сан Франциску. 
На тржишту Србије су такође присут-
ни, нарочито у Београду и Крагујевцу.

Тема састанка је била међусобна са-
радња између Републичког геодетског 
завода и компаније Yandex у развоју ге-
опросторних података и услуга.

У циљу ширења својих услуга на 
целој територији Србије компанија 
Yandex је заинтересована за сарадњу 
са Републичким геодетским заводом. 
Андреј Стрелков је похвалио рад Репу-
бличког геодетског завода и изјавио да 
су геопросторни подаци данас основ 
за развој најразличитијих производа 
и услуга који олакшавају свакодневни 
живот грађана. Стрелков је такође пох-
валио рад Републичког геодетског за-
вода на унапређењу дигиталне плат-
форме Националне инфраструктуре 
геопросторних података.

Упис у катастар са папирном документацијом 
до краја 2020. године

Након ступања на снагу новог 
Закона о упису у катастар не-
покретности и водова, јавни 

бележници по службеној дужности 
након солемнизације уговора, сву до-
кументацију достављају службама за 
катастар непокретности у електрон-
ској форми. 

И након ступања на снагу овог за-
кона, грађани и даље могу подносити 
старе уговоре и другу документацију 
потребну за упис у катастар у папирној 
форми по старом закону до 31. децем-
бра 2020. године. Дакле, службе за ка-
тастар непокретности ће поступати са 
старом документацијом као и до сада 
до тог рока. 

Наставак са стране 1.
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Географски факултет 
доделио Плакету РГЗ-у

ПОС терминали у продукцији

Декан Географског факултета Универзитета у Бео-
граду проф. др Дејан Филиповић уручио је Плаке-
ту директору Републичког геодетског завода Борку 

Драшковићу, на свечаној академији 22. јуна 2018. годи-
не, поводом обележавања јубилеја 125 година постојања 
Факултета. 

Канцеларија за информационе 
технологије и електронску уп-
раву и Републички геодетски за-

вод потписали су 03. априла 2018. го-
дине Споразум о прихватању платних 
картица (Dinacard, Visa è Mastercard) на 
ПОС терминалима на шалтерима Репу-
бличког геодетског завода.

Први корак је био инсталација 
апликације на рачунарима повезаним 
са ПОС терминалима као и обука за-
послених за коришћење апликације.

ПОС терминал је електронски 
уређај који служи за прихватање тран-
сакција плаћања картицом.

Увођење плаћања администра-
тивних такси платним картицама је-
дан је од кључних корака у дигиталној 
трансформацији.

Сада се по први пут нуди заокру-
жена електронска услуга катастра, 
која до сада није била потпуна јер су 

корисници морали да иду на шалтере 
банке или поште због уплате.

ПОС терминали су пуштени у проду-
кционо окружење прво у СКН Нови Бе-
оград, а затим у СКН Земун те је до сада 
највећи број трансакција остварен уп-
раво у ове две службе и у службама Са-
вски венац и Обреновац.

На локацији у 27. марта где су СКН 
Палилула, Звездара, Вождовац и Ра-
ковица омогућено је плаћање плат-
ним картицама од 21. јуна 2018. годи-
не и очекује се да ће то бити локација 
са највише трансакција узимајући у об-
зир велики број странака.

Нова Ранг листа успешности 
рада служби

За потребе подизања квалитета својих услуга и оствари-
вања значајнијих резултата у раду служби за катастар 
непокретности, Републички геодетски завод ће од 1. 

јула 2018. године применити нову методологију праћења 
ефикасности и ажурности решавања захтева за упис у ка-
тастар непокретности.

Увођењем Документ менаџмент система (ДМС) у свим 
организационим јединицама завода, створили су се усло-
ви да се од 1. јула 2018. године, примењује нова методоло-
гија праћења успешности рада служби. Нова методологија 
ће као основу користити све квантитативне и квалитативне 
податке из базе података ДМС-а.

Према новој методологији, рангирање служби ће се вр-
шити и према степену ажурности решавања захтева, од-
носно нова формула за израду Ранг листе уврстиће и вре-
ме (број дана) за провођење трансакције власништва на 
непокретностима.

Резултати Ранг листе по новој методологији реалније ће 
приказати квалитет рада служби, и такође указати на оне 
службе које морају да предузму одговарајуће мере и актив-
ности за унапређење свог пословања.

Примена нове методологије директно ће утицати на 
испуњавање приоритетних циљева из Акционог плана за 
спровођење програма Владе Републике Србије, односно 
унапређење позиције Републике Србије на ранг листи  Свет-
ске банке „Doing Business“.

Наставак са стране 1.

Наставак са стране 1.
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14. међународни стручни скуп: Летња школа 
урбанизма

Летња школа урбанизма одр-
жана је у етно комплексу „Ста-
нишићи“ од 31. маја до 2. јуна 

2018. године. Скупу је присуствовало 
преко 180 учесника из Србије, Босне 
и Херцеговине (односно Републике 
Српске) и Хрватске.

Удружење урбаниста Србије и Ре-
публички геодетски завод, у сарадњи 
са GIZ/ AMBERO/ ICON, ЈП „Дирекцијом 
за изградњу и развој града“ д.о.о. 
Бијељина и Архитектонско-грађевин-
ско-геодетским факултетом Бањалука, 
а под покровитељством Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, Ми-
нистарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију Републи-
ке Српске, као и Града Бијељине, ор-
ганизовали су 14. међународни на-
учно-стручни скуп – Летњу школу 
урбанизма.

Скуп су свечано отворили др Алек-
сандар Јевтић, председник Удружења 
урбаниста Србије, др Драган Јевтић, 
помоћник министра у Министарству 
за просторно уређење, грађевинар-
ство и екологију Републике Српске, 
Младен Петровић испред Дирекције 
за изградњу и развој Града Бијељи-
на и Славиша Томовић, помоћник ди-
ректора Сектора за надзор и контро-
лу испред Републичког геодетског 
завода.

У три предвиђене секције прија-
вљено је 30 стручних радова. У првој 
групи изложених радова на тему „Из-
мена Закона о планирању и изградњи“ 
изнето је петнаест радова са анализом 
стања и предоченим нужним правци-
ма измена у циљу побољшања Закона. 
У другој групи „ГеоСрбија, Урбана ко-
масација“, шест излагача из Републич-
ког геодетског завода изнело је ком-
пактну и повезану слику досадашњег 
континуалног напретка и резултата на 
пословима успостављања Национал-
не инфраструктуре геопросторних по-
датака (НИГП). У трећој групи радова 
„Развојни коридори Србије и Југоис-

точне Европе“ изнето је девет радо-
ва из којих се види нужност повези-
вања простора Западног Балкана, како 
међусобно, тако и са окружењем.

Републички геодетски завод се 
представио са следећим темама: „За-
кон о националној инфраструктури 
геопросторних података“, „Геосектор 
у Републици Србији – статус и плано-
ви“, „Функционалност дигиталне плат-
форме и њена примена у урбанис-
тичком и просторном планирању“, 
„Инвестиционе мапе – тренутни ста-
тус и механизми укључивања у НИГП“, 
„ГеоСрбија – учешће заједнице у функ-
цији едукације, контроле квалитета 
и транспарентности“, као и  „Могућ-
ност унапређења поступка урбане 
комасације“.

Презентоване су законске одред-
бе кроз које су дефинисани послови 
успостављања и одржавања НИГП-а, 
затим резултати истраживања путем 
упитника о стању у геосектору, као и 
закључци о учесницима на тржишту. 
Након тога уследило је излагање функ-
ционалности Дигиталне платформе у 
оквиру портала геоСрбија, да би у на-
ставку био презентован детаљно раз-
рађен пилот пројекат који обезбеђује 
механизме прикупљања, праћења и 
одржавања података о инвестицио-
ним подручјима за територију целе Ре-
публике Србије користећи Дигиталну 
платформу за НИГП. Концепт у погле-
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Тестирање кандидата за запослење 
у РГЗ-у планирано од 15. августа до 
5. септембра 2018. године

Обуке поводом Закона 
о упису у катастар 
непокретности и водова

Републички геодетски завод ради на обради 26.140 
појединачне пријаве за оглашена радна места. 

Укупан број пријављених кандидата је 1.520 који 
су у највећем броју случајева конкурисали на више разли-
читих радних места, а свака пријава се појединачно разма-
тра и утврђује се да ли кандидат испуњава услове конкурса.

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће бла-
говремено обавештени о тачном датуму, времену и месту 
тестирања, у складу са наведеним у тексту јавног конкурса.

Јавни конкурс за пријем у стални радни однос 455 лица 
на извршилачким радним места у Републичком геодетском 
заводу био је објављен на веб сајту Завода, Службе за уп-
рављање кадровима, Националне службе за запошљавање 
и у листу „Послови“.

Обуке државних службеника РГЗ-а и јавних бе-
лежника одржавају се поводом примене Зако-
на о поступку уписа у катастар непокретности 

и водова. 
Директор Републичког геодетског завода Борко 

Драшковић, дипл. геод. инж., Гордана  Зорић, дипл. пра-
вник, шеф Одсека за информисање и сарадњу и Милош 
Бјелановић, дипл. правник, начелник Одељења за дру-
гостепени поступак учествовали су на Саветовању јав-
них бележника у вези почетка примене Закона о пос-
тупку уписа у катастар непокретности и водова које је, 
у организацији Јавнобележничке коморе, одржано 16. 
јуна 2018. године у згради Народне скупштине Репу-
блике Србије, на којем су дали свој допринос презен-
тацијом Закона и одговарањем на питања учесника у 
дискусији.

У Републичком геодетском заводу, у пословној згра-
ди у седишту, настављено је одржавање радионица ради 
обуке државних службеника који ће примењивати За-
кон о поступку уписа у катастар непокретности и водо-
ва. Радионице се одржавају у периоду од 18. јуна до 22. 
јуна 2018. године.

ду учешћа заједнице у функцији еду-
кације, контроле квалитета и транспа-
рентности, према оценама учесника 
примљен је као веома интересантна 
идеја. На крају су представљене мо-
гућности поступка Урбане комасације, 
остваривањем добрих резултата уз 
минималне трошкове материјалних и 
људских ресурса.

Завидан број учесника, као и ква-
литет изложених радова и дискусија 
на стручном скупу, само су оправда-
ли његов међународни значај. Скуп је 
и ове године подстакао развој, а пре 
свега, размену знања и способности 
уређења простора. Квалитет ового-
дишњег скупа употпунила је посеб-
на сесија геоСрбија, која је као таква, 
први пут изложена као Национална 
инфраструктура геопросторних по-
датака .

Заједнички рад и обједињена из-
лагања тема из различитих заједница, 
високообразовних и научних устано-
ва,  државних органа и институција,  
дирекција и националних стручних 
удружења, показао је велику сврсис-
ходност али је указано и на потребу 
бољег комуницирања са надлежним 

министарствима и већом партиципа-
цијом у припреми законских решења 
у наведеним областима. Учешћем 
стручњака из суседних земаља чији се 
делови простора међусобно повезују, 
показују да је ову прекограничну са-
радњу потребно оснаживати.

Овим међународним стручним ску-
пом потврдила се и потреба даље са-
радње Удружења урбаниста Србије 
и Републичког геодетског завода на 
унапређењу уређења управљања и 
коришћења укупног Националног 
простора. 
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РГЗИНФО
РГЗ у медијима

У јуну месецу представници Републичког геодет-
ског завода били су гости у различитим медијима 
и говорили о актуелним дешавањима, новинама 

у раду РГЗ-а и постигнутим резултатима. 
Ивана Лаловић, начелник Одељења људских ресурса 

гостовала је на ТВ Студио и ТВ Пинк Б и изнела је подат-
ке који се тичу пријаве кандидата на јавном конкурсу за 
запослење у Републичком геодетском заводу. 

Гордана Зорић, шеф одсека за информисање и са-
радњу била је гост ТВ Хепи и ТВ Коперникус и говорила 
је о Закону о поступку уписа у катастар непокретности 
и одржаним радиницама у РГЗ-у поводом упознавања 
170 службеника са новим законом.

Весна Протулипац у емисији „Свитање“ на ТВ Пинк 
говорила је о пројекту унапређења адресног регистра 

који се реализује на иницијативу председнице Владе Ане 
Брнабић. Она је навела да је РГЗ урадио предлоге за око 
сто општина које је доставио јединицама локалних са-
моуправа и да је већ почело објављивање одлука о но-
вим називима улица. Такође, Протулипац је истакла да 
Регистар стамбених заједница за територију Републике 
Србије који води РГЗ има 36.000 регистрованих стамбе-
них заједница. 

Борко Драшковић, директор Републичког геодетског 
завода, гостујући у Јутарњем програму РТС-а говорио 
је о модернизацији катастра и актуелним дешавањима 
у РГЗ-у. Драшковић је напоменуо да је увођење ДМС-а 
које представља прву фазу имплементације новог ин-
формационог система завршено и да се примењује у 
свим службама за катастар од 22. јуна 2018. године. Та-
кође је истакао шта ће све донети примена новог Зако-
на о упису у катастар непокретости и водова и шта ће 
то представљати за грађане. Драшковић је говорио и о 
дигиталној платформи геоСрбија.

Данка Гарић, помоћник директора Сектора за инфор-
матику и комуникационе технологије, била је гост теле-
визија Студио Б, Коперникус и Пинк и говорила је о завр-
шетку прве фазе имплементације новог информационог 
система у Републичком геодетском заводу. 


