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РГЗИНФО
Г о д и н а  X I  ◆  б р о ј  9  ◆  с е п т е м б а р ,  2 0 1 8 .

Студијска посета данској Агенцији за ИТ 
и пословни развој
Делегација Републичког геодетског завода и Министарства финансија, 
коју је предводио директор РГЗ-а Борко Драшковић, посетила је 
Министарство опрезивања Крељевине Данске како би се упознала са 
системом масовне процене у Данској. Нови систем масовне процене у 
Данској почеће да се користи као основа за правичније опорезивање у 
периоду од 2019. до 2021. године.

Учешће РГЗ-а на регионалном 
састанку ФАО у Риму на тему родне 
равноправности
Републички геодетски завод је активни партнер у реализацији 
активности у оквиру ГИЗ регионалног пројеката за југоисточну Европу - 
Правна реформа, Род и власништво на земљишту. 

Плаћање платним 
картицама омогућено 
у Београду, Новом 
Саду, Нишу и 
Крагујевцу
Плаћање картицама омогућено је и у 
службама за катастар непокретности 
Нови Сад 1, Нови Сад 2, Нови Сад 3, 
Ниш и Крагујевац. 

Примена сателитских 
снимака у пракси
Сателитски снимци данас 
представљају једно од најефикаснијих 
средстава за добијање информација 
о свему што се налази на физичкој 
површини земље уз помоћ 
сателитских система.

Почело усмено 
тестирање кандидата 
на јавном конкурсу за 
запослење у РГЗ-у
У септембру је почела наредна 
фаза јавног конкурса за запослење 
за кандидате који су прошли прву 
фазу селекције а то је усмено 
тестирање.
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Учешће РГЗ-а на регионалном састанку ФАО у Риму на 
тему родне равноправности

ГИЗ заједно у сарадњи са Организацијом Уједињених 
нација за храну и пољопривреду (ФАО) и Међународ-
ном унијом нотара координира активности институ-

ција на западном Балкану у циљу промовисања напретка 
5а циља одрживог развоја (СДГ) који се односи на родну 
равноправност.

Овај циљ подразумева предузимање реформи како 
би се женама пружила једнака права на економске ре-
сурсе, као и приступ власништву и контроли над земљиш-
тем и другим облицима имовине, финансијским услугама, 
наслеђивању и природним ресурсима, а све у складу са на-
ционалним законима.

На позив ГИЗ-а, а уз подршку ФАО у Риму је 14. септем-
бра 2018. године одржан регионални састанак на коме је 
учествовала представница Републичког геодетског завода, 
ради валидације смерница за катастраске институције и јав-
но бележничке коморе чији је циљ да осигурају квалитет у 
поступку трансакције и уписа непокретности уз истовре-
мено поштовање родне равноправности. Подршку изра-
ди наведених смерница дали су експерти из ФАО и Међу-
народне уније нотара.

Учесници регионалног састанка, представници ка-
тастраских институција и јавно бележничких комора има-
ли су за задатак да представе досадашње најбоље праксе 
у вези са активностима на пољу унапређења родне рав-

ноправности, као и да дају сугестије и коментаре на из-
рађене смернице.

Након излагања, пракса Републичког геодетског завода је 
оцењена као јако позитивна с обзиром да су представљена 
нова законска решења прописана Законом о поступку уписа 
у катастар непокретности и водова која се тичу покретања 
поступка уписа по службеној дужности, уписа заједничке 
својине супружника по службеној дужности, као и могућ-
ности накнадног уписа супружника на заједничкој имовини 
стеченој у браку. Такође, изнета је новина у погледу повези-
вања јавних бележника и осталих професионалних корисни-
ка са катастром путем е-шалтера, као и ефикасна примена 
апликације еЗУП-а до успостављања законом дефинисаног 
централног регистра становништва. Представници из Репу-
бличког геодетског завода, Јавно бележничке коморе и Ми-
нистараства правде Републике Србије изразили су подршку 
за примену израђених смерница и уједно наласили да већи-
ну од општих препорука из смерница на пољу унапређења 
родне равноправности у погледу власништва на земљишту 
тренутно имплементирају у оквиру својих надлежности.

ГИЗ ће унаредном периоду смернице доставити на-
длежним институцијама у региону ради  званичног ус-
вајања заједно са препоруком за њихову примену, као 
и план будућих активности на пољу унапређења родне 
равноправности.

Плаћање платним картицама омогућено у Београду, Новом 
Саду, Нишу и Крагујевцу

Споразум о прихватању плат-
них картица (Dinacard, Visa и 
Mastercard) на ПОС термина-

лима потписали су Канцеларија за 
информационе технологије и елек-
тронску управу и Републички геодет-
ски завод. На основу тога омогућено 
је плаћање такси на шалтерима РГЗ-а.

Поред београдских служби за ка-
тастар непокретности сада је и у служ-
бама за катастар непокретности Нови 

Сад 1, Нови Сад 2, Нови Сад 3, Ниш и 
Крагујевац омогућено корисницима 
услуга РГЗ-а да плаћају картицама на 
шалтерима катастара.

Највећи број трансакција до сада 
је остварен на локацији у  Улици 27. 
марта где су СКН Палилула, Звездара, 
Вождовац и Раковица. 

Плаћање картицама могуће је 
у СКН: Палилула, Звездара , Вождо-
вац, Раковица, Земун, Савски венац, 
Нови Београд, Стари град, Врачар, 
Сурчин, Обреновац, Чукарица, Нови 
Сад 1, Нови Сад 2, Нови Сад 3, Ниш и 
Крагујевац.

Наставак са стране 1.

Наставак са стране 1.
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Студијска посета данској Агенцији за ИТ и пословни развој

Током студијске посете, која је реализована у оквиру 
пројекта „Унапређење земљишне администрације у 
Србији“, делегацију Републике Србије у Министар-

ству опорезивања примили су директор Агенције за ИТ и 
развој Томас Монефелд и заменик директора Мете Ринг.

За делегацију РГЗ-а и Министарства финансија при-
премљена је дводневна радионица на којој су учествовали 
запослени и руководиоци свих институција које обезбеђују 
податке за нови систем масовне процене у Данској. Инсти-
туције су распоређене у пет министарстава, а сарадњу су 
започеле на иницијативу Министарства финансија Краље-
вине Данске које и координира радом и буџетом заједнич-
ког пројекта.

Модератор радионица била је Тина Сван Колдинг на-
челница Сектора за развој процеса и управљање произ-
водима која је и главни координатор у процесу успоста-
вљања новог система масовне процене.

Једно од најзначајнијих предавања одржао је начел-
ник у Агенцији за дигитализацију, која је под управом Ми-

нистарства финансија, Јенс Кригер Ројен. Као идејни творац 
Базе основних података, представио је начин на који међу-
собно сарађују Агенција за ИТ и пословни развој, Агенција 
за дигитализацију, Данска агенција за процену непокрет-
ности, Данска агенција за испоруку података и ефикасност 
и Катастар.

Закључено је и да су и Србија и Данска препознале на-
ционалну инфраструктуру геопросторних података као 
основ за бржи економски развој и да на сличан начин 
унапређују своје дигиталне платформе за размену подата-
ка – GeoDenmark и ГеоСрбија.

Делегацију Републичког геодетског завода примила је 
и амбасадор Републике Србије у Краљевини Данској Ја-
смина Митровић Марић. Делегација је упознала амбаса-
дорку са програмом своје посете и известила о реализа-
цији пројекта „Унапређење земљишне администрације у 
Србији“ који се реализује уз подршку Светске банке. Ди-
ректор Републичког геодетског завода Борко Драшковић 
представио је амбасадорки Јасмини Митровић Марић ор-
ганизацију система масовне процене вредности непокрет-
ности у Данској и истакао сличности и разлике са начи-
ном рада у Србији.

Наставак са стране 1.

Примена сателитских снимака у пракси

Примена сателитских снимака у пракси је вишестру-
ка. Захваљујући најновијем сателитском снимку Ср-
бије, Републички геодетски завод ради на форми-

рању регистра бесправно изграђених објеката којих по 
процени има око 5.000.000. Систем сателитских снима-
ка уведен је због реализације пројекта масовне проце-
не вредности непокретности некретнина у Србији. Ово је 
први пут да се на један систематичан и методичан начин 
прикупљају подаци о објектима на целој територији Репу-
блике Србије и на тај начин се дошло до података колики је 
број објеката који нису уписани у катастар непокретности.

Наиме, сателити круже око планете Земље и свакоднев-
но врше снимање по унапред утврђеној путањи. Најчешће 
коришћени сателитски системи на себи имају конструиса-
не сензоре који прикупљају сунчеву светлост рефлектова-
ну од Земљине површине, и то за опсег електромаганетног 
зрачења на који је сензор осетљив. На основу рефлектова-
них вредности које је сензор регистровао ствара се диги-

тална слика, односно оптички сателитски снимак. Савре-
мени сателити у својој конструкцији имају од четири па 
до неколико десетина сензора, те се због тога снимци који 
настају снимањем тим сензорима називају мултиспектрал-
ни сателитски снимци. 

Наставак са стране 1.
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РГЗ у медијима 

У септембру месецу представници 
Републичког геодетског завода 
били су гости у различитим ме-

дијима и говорили о актуелним деша-
вањима, новинама у раду РГЗ-а и по-
стигнутим резултатима.

Борко Драшковић, директор Ре-
публичког геодетског завода, госто-
вао је у "Јутарњем програму" на РТС1 
и том приликом је говорио о промету 
непокретности у Србији у првој поло-
вини 2018. године. 

Марија Рашковић, начелник 

Одељења за процену и вођење 
вредности непокретности, говорила 
је о ауторитативним подацима Ре-
публичког геодетског завода о тр-
жишту непокретности у 2018 годи-
ни за РТС1, ТВ Пинк, ТВ Коперникус 
и ТВ Студио Б. 

Јелена Матић Вареница, помоћник 
директора Сектора гедетских посло-
ва, у интервјуима за РТВ1 и Новосад-
ску ТВ говорила је о примени сателит-
ских снимака и њиховом практичном 
значају. 

Дејан Ђорђевић, помоћник дирек-

тора Сектора за стратешки развој био 
је гост ТВ Студио Б и ТВ Пинк и гово-
рио је о актуелним дешавањима у вези 
наредних фаза у избору кандидата за 
пријем у РГЗ.

Наталија Пилиповић говорила је 
на ТВ Студио Б, ТВ Коперникус и ТВ 
Пинк о апликацији еЗаказивање и 
другим електронским сервисима које 
пружа Републички геодетски завод.

Маја Радовић била је гост ТВ Сту-
дио Б и ТВ Пинк и говорила је о ко-
ришћењу електронских апликација 
путем веб сајта РГЗ-а, као што су еЗа-
казивање и еКатастар.

Почело усмено тестирање кандидата на јавном 
конкурсу за запослење у РГЗ-у

У току септембра месеца наста-
вљено је са процесом јавног 
конкурса за запослење у Репу-

бличком геодетском заводу. Сектор за 
стратешки развој, на челу са помоћ-
ником директора Дејаном Ђорђе-
вићем, успешно ради на спровођењу 
поступка селекције заинтересованих 
кандидата за запослење у РГЗ-у.

За кандидате који су испунили 
предвиђене критеријуме и успешно 
прошли прву фазу селекције, а то је 
било писмено тестирање, уследила је 
следећа фаза тестирања – усмено тес-
тирање. Оно је било предвиђено по 

недељном распореду који је благов-
ремено објављиван на веб сајту Ре-

публичког геодетског завода, а путем 
кога су сви кандидати могли од распи-
сивања јавног конкурса да се о томе 
редовно информишу. Такође, обавље-
но је и тестирање познавања рада на 
рачунару за она радна места за које је 
то знање потребно. 

Наставак са стране 1.


