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Резултати Републичког 
геодетског завода на пословима 
одржавања катастра

Страна 2.

Потписан уговор за унапређење 
квалитета података у РГЗ-у

Страна 4.

 Унапређење 
институционалне 
сарадње у оквиру 
НИГП-а
Представници Центра за управљање 
геопросторним подацима, са колега-
ма из других Сектора Републичког ге-
одетског завода, посетили су 16. и 17. 
јануара Управу за пољопривредно 
земљиште, Републички завод за ста-
тистику и Акционарско друштво за 
управљање јавном железничком ин-
фраструктуром "Инфраструктура же-
лезнице Србије".

Страна 3.

Директор РГЗ-а 
Борко Драшковић 
посетио СКН 
Димитровград
За ТВ Цариброд интервју је дао ди-
ректор Републичког геодетског заво-
да Борко Драшковић. 

Страна 6.

Проф. др Драган 
Благојевић помоћник 
директора Сектора за 
стратешки развој
Новим Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних 
места у РГЗ-у, који је донео директор 
Борко Драшковић, у Републичком гео-
детском заводу први пут је формиран 
Сектор за стратешки развој чији је, је-
дан од циљева, јаче успостављање од-
носа са академском заједницом.

Страна 7.

У циљу информисања јавности о ост-
вареним резултатима рада извршена 
је анализа регистрованих података 
о примљеним и решеним предме-

тима на пословима одржавања ка-
тастра непокретности, на републич-
ком нивоу, у периоду од 2016. до 
2017. године.

Уговор су потписали директор Ре-
публичког геодетског завода Борко 

Драшковић и директор Сага д.о.о. из 
Београда Небојша Бјелотомић
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РГЗИНФО

Са 1. стране

У циљу информисања јавности о оствареним резул-
татима рада извршена је анализа регистрованих 
података о примљеним и решеним предметима 

на пословима одржавања катастра непокретности, на 
републичком нивоу, у периоду од 2016. до 2017. године. 

На основу анализе припремљен је извештај као део 
свеобухватних реформи које Републички геодетски за-

вод спроводи у делокругу свог пословања са циљем 
унапређења процеса рада и подизања нивоа услуга 
увођењем електронског пословања, које као последи-
цу имају повећање правне сигурности уписа у катастар 
непокретности и побољшање позиције и статуса водеће 
институције у Републици Србији у домену управљања и 
дистрибуције геопросторних података.

Резултати Републичког геодетског завода на 
пословима одржавања катастра

Статистички подаци одржавања катастра непокрености 2016.-2017. Година у републици србији

Година

Број 
примљених 

управних 
предмета

Број 
решених 
управних 
предмета

Број примљених 
захтева за 

издавање података 
из службене 
евиденције

Број решених 
захтева за 

издавањеподатака 
из службене 
евиденције

Број 
изјављених 

жалби на 
првостепена 

решења

Процентуално  
у односу на 

број решења

2016 656.443 620.000 1.277.000 1.277.000 8.599 1.31%

2017 744.165 688.000 1.282.000 1.282.000 9.657 1.30%

Укупно: 1.400.608 1.308.000 2.559.000 2.559.000 18.256 1.30%

*Напомена Број решених предмета је сума свих решења у пословној години, укључујући и захтеве из ранијег периода

ПРИШТИНА
Предмет:0
Решен: 0
Издат: 0

ПИРОТ
Предмет:5162
Решен: 4826
Издат: 12503

КРАЉЕВО
Предмет:14940
Решен: 14339
Издат: 31907

СОМБОР
Предмет:9641
Решен: 8872
Издат: 14829

БОР
Предмет:6694
Решен: 6539
Издат: 7133

ЗАЈЕЧАР
Предмет:5722
Решен: 5895
Издат: 8193

ВРАЊЕ
Предмет:6577
Решен: 4805
Издат: 10122

НЕГОТИН
Предмет:4079
Решен: 4843
Издат: 5844

ЗРЕЊАНИН
Предмет:13706
Решен: 13482
Издат: 16897

ТУТИН
Предмет:1527
Решен: 1229
Издат: 8806

СЈЕНИЦА
Предмет:1672
Решен: 1190
Издат: 3620

ШАБАЦ
Предмет:9896
Решен: 8647
Издат: 28370

ВРШАЦ
Предмет:4735
Решен: 2322
Издат: 6316

КОВИН
Предмет:3054
Решен: 2817
Издат: 6713

ИВАЊИЦА
Предмет:3636
Решен: 3515
Издат: 6145

ШИД
Предмет:3703
Решен: 3143
Издат: 7636

КЊАЖЕВАЦ
Предмет:2649
Решен: 2502
Издат: 5266

ВАЉЕВО
Предмет:8363
Решен: 7922
Издат: 12423

РАШКА
Предмет:2544
Решен: 2313
Издат: 6218

ЧАЧАК
Предмет:7516
Решен: 7328
Издат: 10846

ЛЕСКОВАЦ
Предмет:21212
Решен: 19701
Издат: 15668

БРУС
Предмет:3525
Решен: 2855
Издат: 4498

СУБОТИЦА
Предмет:21388
Решен: 21655
Издат: 23938

КУЧЕВО
Предмет:1292
Решен: 697
Издат: 3802

УЖИЦЕ
Предмет:9778
Решен: 9474
Издат: 10061

РУМА
Предмет:5168
Решен: 4799
Издат: 11936

КИКИНДА
Предмет:6191
Решен: 6074
Издат: 13531

НИШ
Предмет:24138
Решен: 26063
Издат: 35609

БОЉЕВАЦ
Предмет:1336
Решен: 1447
Издат: 2577

ПАНЧЕВО
Предмет:10969
Решен: 10403
Издат: 17091

КРУШЕВАЦ
Предмет:15878
Решен: 15819
Издат: 24484

БЕЧЕЈ
Предмет:4579
Решен: 4233
Издат: 7065

КУЛА
Предмет:4164
Решен: 4113
Издат: 9337

СЕЧАЊ
Предмет:1923
Решен: 1921
Издат: 3485

КУРШУМЛИЈА
Предмет:1789
Решен: 1687
Издат: 5970

УБ
Предмет:2853
Решен: 2636
Издат: 5221

ГУЧА
Предмет:2220
Решен: 2122
Издат: 3683

ПРИБОЈ
Предмет:2322
Решен: 2129
Издат: 3532

ЖАГУБИЦА
Предмет:1479
Решен: 988
Издат: 3548

КРАГУЈЕВАЦ
Предмет:15272
Решен: 14066
Издат: 27652

ПРОКУПЉЕ
Предмет:4660
Решен: 4163
Издат: 6668

КЛАДОВО
Предмет:3165
Решен: 3670
Издат: 4253

ПРИЈЕПОЉЕ
Предмет:6354
Решен: 6331
Издат: 5851

КНИЋ
Предмет:1199
Решен: 1713
Издат: 3453

ЛОЗНИЦА
Предмет:6869
Решен: 6726
Издат: 18302

ЧАЈЕТИНА
Предмет:5660
Решен: 5081
Издат: 5165

АЛЕКСИНАЦ
Предмет:7774
Решен: 4909
Издат: 16315

НОВИ ПАЗАР
Предмет:4979
Решен: 2480
Издат: 32569

СВРЉИГ
Предмет:2943
Решен: 1754
Издат: 1874

ОЏАЦИ
Предмет:2862
Решен: 2676
Издат: 5785

ВРБАС
Предмет:3550
Решен: 3572
Издат: 7144

БАЧ
Предмет:1729
Решен: 1788
Издат: 4022

АЛИБУНАР
Предмет:2827
Решен: 2561
Издат: 7467

ПАРАЋИН
Предмет:5063
Решен: 4726
Издат: 7252

СУРДУЛИЦА
Предмет:1272
Решен: 901
Издат: 4123

МЕДВЕЂА
Предмет:980
Решен: 906
Издат: 1659

ЖИТИШТЕ
Предмет:2250
Решен: 2196
Издат: 7023

ЖАБАЉ
Предмет:2310
Решен: 2294
Издат: 11025

ЧОКА
Предмет:1299
Решен: 1216
Издат: 3185

НОВИ БЕЧЕЈ
Предмет:3190
Решен: 4041
Издат: 5179

ПЕЋИНЦИ
Предмет:2699
Решен: 2421
Издат: 4122

АПАТИН
Предмет:3454
Решен: 3311
Издат: 9452

АРИЉЕ
Предмет:5871
Решен: 5690
Издат: 3757

ИНЂИЈА
Предмет:6585
Решен: 5118
Издат: 13374

СОКОБАЊА
Предмет:5001
Решен: 2075
Издат: 2762

БЛАЦЕ
Предмет:2560
Решен: 2424
Издат: 3107

ЈАГОДИНА
Предмет:6552
Решен: 6079
Издат: 16621

ДЕСПОТОВАЦ
Предмет:2526
Решен: 2306
Издат: 4258

МАЈДАНПЕК
Предмет:2242
Решен: 1692
Издат: 1745

СЕНТА
Предмет:2389
Решен: 2057
Издат: 3991

КАЊИЖА
Предмет:2934
Решен: 2720
Издат: 5122

НОВА ВАРОШ
Предмет:1793
Решен: 1633
Издат: 3226

ТОПОЛА
Предмет:3750
Решен: 3381
Издат: 4246

ТРСТЕНИК
Предмет:5477
Решен: 5044
Издат: 6125

БОСИЛЕГРАД
Предмет:429
Решен: 425
Издат: 1349

ЉИГ
Предмет:2000
Решен: 1865
Издат: 2987

ПАЛИЛУЛА
Предмет:12984
Решен: 12895
Издат: 15904

ЛЕБАНЕ
Предмет:2969
Решен: 2846
Издат: 3620

ЛЕПОСАВИЋ
Предмет:0
Решен: 0
Издат: 0 БАБУШНИЦА

Предмет:794
Решен: 731
Издат: 4241

БОГАТИЋ
Предмет:3798
Решен: 3705
Издат: 5809

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Предмет:4243
Решен: 3700
Издат: 6444

КРУПАЊ
Предмет:1242
Решен: 1070
Издат: 4348

ТИТЕЛ
Предмет:1042
Решен: 707
Издат: 3158

БАЧКА ТОПОЛА
Предмет:5765
Решен: 5677
Издат: 8734

КОВАЧИЦА
Предмет:1923
Решен: 2112
Издат: 6815

РЕКОВАЦ
Предмет:1506
Решен: 1405
Издат: 3249

БУЈАНОВАЦ
Предмет:1429
Решен: 517
Издат: 5554

СМЕДЕРЕВО
Предмет:6924
Решен: 6434
Издат: 17982

СОПОТ
Предмет:2418
Решен: 2367
Издат: 4970

РАЖАЊ
Предмет:1881
Решен: 1728
Издат: 1710

БАЧКА ПАЛАНКА
Предмет:7149
Решен: 6716
Издат: 8635

СУРЧИН
Предмет:8908
Решен: 9076
Издат: 5585

ИРИГ
Предмет:1818
Решен: 1658
Издат: 3965

АДА
Предмет:2059
Решен: 2243
Издат: 3749

БЕЛА ПАЛАНКА
Предмет:2595
Решен: 2494
Издат: 4781

БОЈНИК
Предмет:2851
Решен: 2661
Издат: 3746

РАЧА
Предмет:1140
Решен: 1007
Издат: 2178

КОСЈЕРИЋ
Предмет:2285
Решен: 2157
Издат: 1404

ОБРЕНОВАЦ
Предмет:4198
Решен: 3531
Издат: 9661

МИОНИЦА
Предмет:4146
Решен: 3076
Издат: 3350

ТРГОВИШТЕ
Предмет:206
Решен: 184
Издат: 1194

ЋУПРИЈА
Предмет:3506
Решен: 3315
Издат: 7229

ПЛАНДИШТЕ
Предмет:1202
Решен: 1174
Издат: 2452

БЕЛА ЦРКВА
Предмет:2551
Решен: 2446
Издат: 5411

ОПОВО
Предмет:990
Решен: 889
Издат: 3015

ШТРПЦЕ
Предмет:0
Решен: 0
Издат: 0

ЦРНА ТРАВА
Предмет:236
Решен: 220
Издат: 843

ПОЖЕГА
Предмет:1835
Решен: 1954
Издат: 4204

БАЈИНА БАШТА
Предмет:4035
Решен: 2731
Издат: 5239

ГОЛУБАЦ
Предмет:3191
Решен: 2080
Издат: 3278

ГРОЦКА
Предмет:8818
Решен: 3824
Издат: 10667

ПОЖАРЕВАЦ
Предмет:5939
Решен: 4922
Издат: 15599

КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Предмет:0
Решен: 0
Издат: 0

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Предмет:7047
Решен: 6716
Издат: 15919

ОСЕЧИНА
Предмет:758
Решен: 709
Издат: 2675

ЛАЗАРЕВАЦ
Предмет:4601
Решен: 4111
Издат: 7897

ЉУБОВИЈА
Предмет:2239
Решен: 2076
Издат: 6500

ЖАБАРИ
Предмет:1899
Решен: 2412
Издат: 2903

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Предмет:3218
Решен: 2839
Издат: 7044

ДИМИТРОВГРАД
Предмет:1752
Решен: 1740
Издат: 3142

ГАЏИН ХАН
Предмет:719
Решен: 1012
Издат: 2379

СВИЛАЈНАЦ
Предмет:3629
Решен: 3305
Издат: 7284

ПРЕШЕВО
Предмет:2294
Решен: 1494
Издат: 7242

НОВИ САД 2
Предмет:16482
Решен: 16218
Издат: 34814

СРБОБРАН
Предмет:2316
Решен: 2417
Издат: 4308

АРАНЂЕЛОВАЦ
Предмет:4554
Решен: 4231
Издат: 8856

МЛАДЕНОВАЦ
Предмет:3201
Решен: 2685
Издат: 16976

ВЛАДИМИРЦИ
Предмет:2521
Решен: 3478
Издат: 3729

ЗУБИН ПОТОК
Предмет:0
Решен: 0
Издат: 0

ВАРВАРИН
Предмет:6304
Решен: 6097
Издат: 4592

КОСОВСКА КАМЕНИЦА
Предмет:0
Решен: 0
Издат: 0

ВЛАДИЧИН ХАН
Предмет:3536
Решен: 3438
Издат: 3229

СТАРА ПАЗОВА
Предмет:5719
Решен: 5408
Издат: 12935

ВЕЛИКА ПЛАНА
Предмет:2851
Решен: 2726
Издат: 8590

ВЛАСОТИНЦЕ
Предмет:4052
Решен: 3928
Издат: 3293

КОЦЕЉЕВА
Предмет:1051
Решен: 1034
Издат: 2954

НОВА ЦРЊА
Предмет:1079
Решен: 992
Издат: 1951

БЕОЧИН
Предмет:1937
Решен: 1888
Издат: 3302

АЛЕКСАНДРОВАЦ
Предмет:2498
Решен: 2523
Издат: 4624

ЗЕМУН
Предмет:11672
Решен: 10235
Издат: 15256

БАРАЈЕВО
Предмет:2536
Решен: 2459
Издат: 4405

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
Предмет:1108
Решен: 979
Издат: 1589

ЖИТОРАЂА
Предмет:981
Решен: 871
Издат: 2508

ЛАЈКОВАЦ
Предмет:1632
Решен: 810
Издат: 2177

МАЛО ЦРНИЋЕ
Предмет:927
Решен: 790
Издат: 2727

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Предмет:3837
Решен: 2839
Издат: 5972

НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Предмет:1108
Решен: 1683
Издат: 3339

ТЕМЕРИН
Предмет:3836
Решен: 3630
Издат: 4223

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Предмет:3765
Решен: 3516
Издат: 6845

МЕРОШИНА
Предмет:1026
Решен: 893
Издат: 3447

ВРЊАЧКА БАЊА
Предмет:3680
Решен: 3309
Издат: 6487

ЧУКАРИЦА
Предмет:10911
Решен: 11484
Издат: 14909

НОВИ САД 1
Предмет:16077
Решен: 14135
Издат: 32311

МАЛИ ИЂОШ
Предмет:1358
Решен: 1332
Издат: 5892

БАТОЧИНА
Предмет:1001
Решен: 884
Издат: 2385

ВОЖДОВАЦ
Предмет:15807
Решен: 14903
Издат: 15011

ЋИЋЕВАЦ
Предмет:2281
Решен: 2211
Издат: 1574

МАЛИ ЗВОРНИК
Предмет:1048
Решен: 1071
Издат: 5348

ДОЉЕВАЦ
Предмет:760
Решен: 680
Издат: 2923

НОВИ САД 1
Предмет:16077
Решен: 14135
Издат: 32311

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Предмет:707
Решен: 660
Издат: 2028

ЛАПОВО
Предмет:447
Решен: 423
Издат: 1342

ЗВЕЗДАРА
Предмет:13696
Решен: 13264
Издат: 17323

НОВИ БЕОГРАД
Предмет:13222
Решен: 12567
Издат: 14235

Прегледна карта СКН по броју предмета у 2017.год.

:

РАЗМЕРА 1: 250 000

ЛЕГЕНДА 

СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР
РАСПОН ПРЕДМЕТА

20000-30000

15000-20000

10000-15000

7000-10000

6000-7000

5000-6000

4000-5000

3000-4000

2000-3000

1000-2000

0-1000

Непознат

ПАЛИЛУЛА
Предмет:12984
Решен: 12895
Издат: 15904

ОБРЕНОВАЦ
Предмет:4198
Решен: 3531
Издат: 9661

ЛАЗАРЕВАЦ
Предмет:4601
Решен: 4111
Издат: 7897

ГРОЦКА
Предмет:8818
Решен: 3824
Издат: 10667

СУРЧИН
Предмет:8908
Решен: 9076
Издат: 5585

СОПОТ
Предмет:2418
Решен: 2367
Издат: 4970

МЛАДЕНОВАЦ
Предмет:3201
Решен: 2685
Издат: 16976

БАРАЈЕВО
Предмет:2536
Решен: 2459
Издат: 4405

ЧУКАРИЦА
Предмет:10911
Решен: 11484
Издат: 14909

ЗЕМУН
Предмет:11672
Решен: 10235
Издат: 15256

ВОЖДОВАЦ
Предмет:15807
Решен: 14903
Издат: 15011

РАКОВИЦА
Предмет:5376
Решен: 4845
Издат: 7631

ЗВЕЗДАРА
Предмет:13696
Решен: 13264
Издат: 17323

НОВИ БЕОГРАД
Предмет:13222
Решен: 12567
Издат: 14235

САВСКИ ВЕНАЦ
Предмет:4174
Решен: 4377
Издат: 7674

Град Београд

Размера 1:800 000
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Унапређење институционалне сарадње 
у оквиру НИГП-а

Прилог 2 (Прегледна карта СКН по броју примљених предмета у 2017. години)

Служба 
Број 

примљених 
предмета

Број 
решених 

предмета 
Служба 

Број 
примљених 

предмета

Број решених 
предмета 

Број 
запоcлених

1 НИШ 24138 26063 СУБОТИЦА 21388 21655 34
2 СУБОТИЦА 21388 21655 КРАЉЕВО 14940 14339 31
3 ЛЕСКОВАЦ 21212 19701 ЗРЕЊАНИН 13706 13482 35
4 НОВИ САД 2 16482 16218 НОВИ БЕОГРАД 13222 12567 30
5 НОВИ САД 1 16077 14135 УЖИЦЕ 9778 9474 23
6 КРУШЕВАЦ 15878 15819 СОМБОР 9641 8872 21
7 ВОЖДОВАЦ 15807 14903 БАЧКА ПАЛАНКА 7149 6716 12
8 КРАГУЈЕВАЦ 15272 14066 БОР 6694 6539 17
9 КРАЉЕВО 14940 14339 КИКИНДА 6191 6074 13
10 ЗРЕЊАНИН 13706 13482 ЗАЈЕЧАР 5722 5895 17

Службе са највећим бројем примљених 
предмета

Службе са највећим бројем решених предмета по броју 
запослених 

Бр.

Представници Центра за упра-
вљање геопросторним пода-
цима, са колегама из других 

Сектора Републичког геодетског за-
вода, посетили су 16. и 17. јануара Уп-
раву за пољопривредно земљиште, 
Републички завод за статистику и Ак-
ционарско друштво за управљање 
јавном железничком инфраструк-
туром "Инфраструктура железнице 
Србије".

Разлог посете је био да се предста-
вници РГЗ-а прво упознају са начином 

коришћења геопросторних података 
и услугама везаним за геопросторне 
податке поменутих инстутуција, а за-
тим и да презентују нову дигиталну 
платформу НИГП-а.

Наког одржаних презентација, за-
послени су обучени да на најбољи на-
чин коришћењем дигиталне платфор-
ме унапреде своје процесе рада и да 
на лакши начин прикупе нове или 
ажурирају већ постојеће податке који 
су важни како за њихов рад тако и за 
државу и грађане.

Републички геодетски завод ће 
наставити да ради на унапређењу са-
радње у области НИГП-а у циљу раз-
воја геосектора у Србији.

Обезбеђивањем обука и радио-
ница заинтересованим институција-
ма од стране обучених стручњака 
запослених у Републичком геодет-
ском заводу допринеће се констант-
ном унапређењу пословања институ-
ција којима су геопросторни подаци 
од значаја у обављању активности из 
њихове надлежности.

Са 1. стране
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Унапређење квалитета података у 
базама података у РГЗ-у је предмет 
уговора који је потписан 24. јану-

ара 2018. године.
Уговор су потписали директор Репу-

бличког геодетског завода Борко Драш-
ковић и директор Сага д.о.о. из Београда 
Небојша Бјелотомић који заступа кон-
зорцијум чији је водећи партнер Сага 
д.о.о. Ова активност ће се реализовати 
уз подршку Светске банке, кроз пројекат 
„Унапређење земљишне администра-
ције“. Унапређење квалитета података 
у РГЗ-у, као и нови интегрисани инфор-
мациони систем који је већ у имплемен-
тацији, треба да омогуће грађанима зна-
чајно унапређење квалитета, тачности, 
поузданости и доступности података 
из свих евиденција катастра. Овај дуго-
трајан и комплексан посао биће струч-
но и системски урађен у свих 170 служби 
катастра у Србији, као и у седишту РГЗ-а 
у Београду у наредне две године.

Да би се схватио обим посла тре-
ба имати у виду да је катастар не-
покретности успостављен преузи-
мањем постојећих података из катастра 
земљишта и земљишне књиге, који 
нису ажурирани и међусобно усклађи-
вани, па је неопходно спровести низ 
мера и успоставити законске услове 
за унапређење квалитета ових подата-
ка. Тренутно се катастарски и имовин-
ски подаци чувају у 170 засебних база 
података у 170 Служби за катастар не-
покретности. Србија има 4521 катас-
тарску општину, са преко 18 милиона 
парцела. Тачност, доступност, обухват 
и легалност просторних података за-
хтева превођење аналогних катастар-
ских података у дигитални облик. Пред-

ности дигиталног катастарског плана 
се превасходно односе на брзину обра-
де података, ради лакшег сортирања и 
претраживања података.

Територија Републике Србије је 
покривена дигиталним катастарским 
плановима за 100% укупног броја ка-
тастарских општина. Подршку за за-
вршетак ових активности је такође 
пружио пројекат Светске банке. Актив-
ност је завршена крајем трећег квар-
тала 2016. године. За вођење и одржа-
вање дигиталних катастарских планова 
превасходно се користе две софтвер-
ске апликације које су израђене у два 
временска периода  и на различитим 
технолошким платформама што ком-
пликује поступак одржавања и ства-
ра додатне могућности за грешке у 
подацима.

Пословни циљ РГЗ-а је да успостави 
централни геодетски и катастарски ин-
формациони систем, који ће интегриса-
ти графичке и алфанумеричке подата-
ке и објединити их у једну централну 
базу података. Развојем централне 

базе података обезбедиће се услови за 
ефикасну, брзу и квалитетну размену 
података путем веб сервиса. Такође, ди-
гитални катастарски планови, као део 
Националне инфраструктуре геопро-
сторних података, за коју је такође на-
длежан РГЗ, омогући ће корисницима 
из разних области да лакше идентифи-
кују и приступају жељеним подацима.

Имлементација прве фазе инфор-
мациног система (процеси у писарни-
цама РГЗ-а и управљање документима 
– ДМС) је у току и планирани завршетак 
је у марту месецу 2018. године. Друга и 
трећа фаза (Адресни регистар, Регис-
тар просторних јединица, интеграција 
алфанумеричких и дигиталних подата-
ка) ће бити завршена до 2020. године. 
Унапређење квалитета података је дуг 
процес, комплексан и неопходан услов 
за успешну реализацију свих фаза ин-
тегрисаног информационог система, 
јер се врши контрола квалитета пода-
така за све парцеле, објекте и делове 
објеката. Грешке је потребно анализи-
рати и категоризовати.

Грешке у подацима могу бити раз-
лике у површини парцеле која се из-
рачунава на основу графичких подата-
ка и која је уписана у алфанумеричким 
подацима. Други типови грешака могу 
бити утврђени током читавог процеса. 
Консултант је у обавези да документује 
све грешке и да изради поступак за њи-
хово исправљање.

Грађани и јавност ће бити редовно 
извештавани о току имплементације 
свих активности, а резултати поједи-
них фаза пројекта ће бити јавно пре-
зентовани и стављени у употребу.

Потписан уговор за унапређење квалитета 
података у РГЗ-у Са 1. стране



51/2018

РГЗИНФО
EuroGegraphics - Недељни преглед новости у 
политикама
Пленарно заседање ЕП – посланици усвојили одлуку 
о отварању трилатералних разговора о предлогу за 
е-приватност
Предлог „Регулатива Европског парламента и Савета о по-
штовању приватног живота и заштити података о лично-
сти у електронским комуникацијама и укидању Дирек-
тиве 2002/58/СЕ (Уредба о приватности и електронским 
комуникацијама)“ разматра Директиву о приватности, која 
предвиђа циљеве стратегије ЈДТ и обезбеђује конзистент-
ност са ГДПР-ом. Ово обезбеђује заштиту основних пра-
ва и слобода, посебно поштовање приватног живота, по-
верљивост комуникација и заштиту података о личности у 
сектору електронских комуникација. Такође гарантује сло-
бодно кретање података, опреме и услуга електронских 
комуникација у Унији. У секундарном праву Уније при-
мењује се основно право на поштовање приватног живо-
та, с обзиром на комуникације, као што је наведено у „По-
вељи о основним правима Европске уније“.

Овај предлог је посебан закон за ГДПР и представља раз-
раду и допуну у погледу података електронских комуни-
кација које се квалификују као подаци о личности. Сва пи-
тања која се односе на обраду података о личности којима 
се предлог не бави директно су обухваћена ГДПР-ом.
ЕЕА презентовала први нацрт спецификације за бу-
дући CorineLandCover друге генерације
CorineLandCover друге генерације ће садржати компо-
ненту CLC-Backbone, која се састоји од стабилне рефе-
рентне геометрије трајних карактеристика простора, а 
нарочито линеарних мрежа (путеви, железнице и реке). 
Нацрт спецификације предлаже да се ова референтна 
геометрија заснива на функцијама путева, железница и 
објеката OpenStreetMap-а, а не узима у обзир ауторита-
тивне податке ДЧ везане за ове теме. Предложено је да на-
ционалне картографске и катастарске агенције траже од 
својих националних представника у Eionet-у да подстак-
ну Copernicus да разматра ауторитативне податке ДЧ као 
потенцијални извор за CLC-Backbone. 

ЕП – Прво електронско потписивање законодавног 
акта ЕУ
Прво електронско потписивање законодавног акта ЕУ одр-
жано је у среду 25. октобра у Европском парламенту у Ст-
разбуру. Председник ЕП Антонио Тајани и Мати Масикас 
из Естонског председништва Саветом електронски су пот-
писали правно обавезујуће текстове ревидиране уред-
бе о сигурности снабдевања гасом, чиме је отворен пут 
за ступање на снагу. Ова церемонија означава први јав-
ни корак у процесу електронског потписивања на нивоу 
ЕУ и показује посвећеност ЕУ имплементацији "eIDAS-а", 
регулативе у целој ЕУ која успоставља предвидљиво ре-
гулаторно окружење које ће омогућити сигурне и глат-
ке електронске интеракције између предузећа, грађана 
и државне управе.
„Срећан сам што данас можемо електронски потписати 
овако важну Уредбу. Естонија је на челу процеса дигитали-
зације. Требало би да искористимо замах председништва 
Естоније да промовишемо више дигиталних решења. Ев-
ропски парламент је у свом извештају о е-управи у мају 
ове године затражио од институција ЕУ да буду пример у 
области е-управе. Данас одговарамо на сопствени позив. 
Тај потпис представља демонстрацију како дигитална ре-
шења могу да раде у пракси“, рекао је Тајани.

2017. година – 43. недеља и 44. недеља
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РГЗ у медијима

У јануару месецу у различитим медијима гостовали 
су представници Републичког геодетског завода и 
говорили о актуелним дешавањима и постигнутим 

резултатима. 

Борко Драшковић, директор Републичког геодет-
ског завода, у интервјуу за агенцију Бета говорио је 
о увођењу новог информационог система у катастру. 
Драшковић је том приликом агенцији рекао да то пред-
ставља највећу антикорупцијску меру коју катастар при-
мењује и да ће њоме бити повећана поузданост и транс-
парентност, као и да ће се спречити малверзације јер 
сваки рад службеника оставља дигитални траг, „тако да 
грађани никада неће бити у ситуацији да сумњају у по-
узданост“. „Остаје траг да ли је урађено исправно или не-
исправно. Неће моћи да се изгуби предмет, да се не зна 
код кога је, да се подметне другом службенику да неш-
то потпише. Омогућава да пратимо рад система на целој 
територији Србије. Имаћемо увид у ток сваког предме-
та у Србији и сваки грађанин ће моћи да добије инфор-
мацију преко интернета или кол центра“, рекао је Драш-
ковић. Он је рекао да ће ако све буде по плану нови ИТ 
систем бити уведен у свим окрузима до априла ове го-
дине. Драшковић је казао да је то прва фаза сређивања 
земљишне администрације, која утиче на привредни 
раст Србије и која, према одређеним истраживањима, 
може да подигне БДП и до седам одсто, када се заврши 
реформа земљишне администрације, али и да побољша 
позицију Србије на Дуинг бизнис листи. Израда новог 
ИТ система реализује се у оквиру пројекта „Унапређење 
земљишне администрације у Србији“ уз подршку Свет-
ске банке.

Такође, Борко Драшковић је посетио СКН Димитров-
град и том приликом је дао интервју за ТВ Цариброд.

Немања Човић из Инфо центра РГЗ-а био је гост емиси-
је Свитање на ТВ Пинк и том приликом је говорио о новом 
Закону о републичким административним таксама који је 
ступио на снагу и новинама које доноси корисницима РГЗ-
а. Човић је објаснио да ће од сада републичка администра-
тивна такса и такса за услугу Републичког геодетског завода 
бити обједињене и да ће се плаћати преко једне уплатни-
це, уместо досадашње праксе када су се оне плаћале од-
војено. Такође, истакао је да се цене такси за услуге РГЗ-а 
неће мењати. 

Наталија Пилиповић, дипл. правник у Републичком 
геодетском заводу била је гост Јутарњег програма на ТВ 
Студио Б и говорила је о активностима које су се дешава-
ле током 2017. године у Републичком геодетском заводу 
и сарадњи коју је РГЗ током целе године имао са телеви-
зијом Студио Б. Пилиповићева је том приликом истакла да 
постоји тренд повећања броја поднетих захтева за упис у 
катастар непокретности и да је у току 2017. године подне-
то око 700 000 захтева. Такође, , она је гостујући на ТВ Пинк 
говорила о скраћењу рокова за решавање поднетих захте-
ва у Републичком геодетском заводу објаснила је шта зна-
чи "претходни захтев" и на који начин утиче на решавање 
предмета.

Весна Протулипац из РГЗ-а говорила је у Јутарњем про-
граму на РТС 1 о бази адресног регистра. Она је том при-
ликом објаснила шта адресни регистар представља. Про-
тулипац је истакла да ће од сада, према новој уредби, сви 
објекти моћи да добију тачне адресе. 
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РГЗИНФО
Маја Радовић, ПР Републичког геодетског завода, била 

је гост на ТВ Пинк, ТВ Студио Б и ТВ Коперникус и говорила 
је о активностима током 2017. године у Републичком гео-
детском заводу. Она је том приликом говорила о више зна-
чајних пројеката који се спроводе у РГЗ-у, као што су им-
плементација документ менаџмент система, унапређење 
адресног регистра за који је задужен РГЗ, успостављање 
Јединствене евиденције стамбених заједница, имплемен-
тација пројекта „Унапређење земљишне администрације у 
Србији“ уз подршку Светске банке и др. Радовићева је нав-
ела да Републички геодетски завод континуирано ради на 
унапређењу пословања кроз различите видове техничког 
и софтверског осавремењавања које се угледа и кроз на-
бавку нове, савремене опреме. Такође, истакла је и корпо-
ративну одговорност запослених у оквиру РГЗ-а и вишего-
дишњу сарадњу са Заводом за трансфузију крви Србије. 

Јелена Усејновски гостујући у емисији „Свитање“ на ТВ 
Пинк говорила је о примени новог документ менаџмент 
система у катастрима и шта његова примена у пракси пред-
ставља. Она је навела да је сам ток израде предмета сада 
транспарентнији, а да је процедура бржа и ефикаснија. Сис-
тем је имлементиран прво у свих седамнаест београдских 
општина, а потом и у Нишу и Новом Саду. Нови софтвер за 
службе катастра представљен је и у Дневнику 2 на РТС-у. 

Новим Правилником о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места у РГЗ-у, који је донео 
директор Борко Драшковић, у Републичком гео-

детском заводу први пут је формиран Сектор за стратеш-
ки развој чији је, један од циљева, јаче успостављање од-
носа са академском заједницом.

Стратегијом развоја Републичког геодетског завода, 
коју је донела Влада Србије, предвидјено је јачање са-
радње између РГЗ-а и шире академске заједнице. У про-
теклој години, у том смислу остварена је сарадња не само 
са високо-школским институцијама које се баве едука-
цијом у области геодезије, већ је потписан и споразум о 
сарадњи са Факултетом организационих наука Универ-
зитета у Београду.

Проф. др Драган Благојевић као помоћник директо-
ра Сектора за стратешки развој бавиће се проширењем 
сарадње са Универзитетима у Србији и представницима 
међународних научних кругова.

Проф. др Драган Благојевић дугогодишњи је предавач 
и редовни професор на Грађевинском факултету у Београ-
ду, као и гостујући наставник универзитета у Подгорици и 
Бањалуци. Усавршавао се на Астрономском институту Уни-
верзитета у Берну, Швајцарска и Техничком универзитету 
у Бечу, на Институту за теоријску геодезију и геофизику у 
Аустрији. Аутор је универзитетског уджбеника, учествовао 
је у изради неколико међународних и националних мо-
нографија и писао за интернационалне нучне часописе и 
зборнике. Био је члан редакционог одбора Српске енцик-
лопедије у издању Српске академије наука и уметности.

Унапређење сарадње са академском заједницом и 
двосмерна размена информација један је од важних циље-
ва Сектора за стратешки развој како би се РГЗ боље упоз-
нао са савременим научним трендовима, али и како би 
студенти различитих образовних профила били боље при-
премљени за очекивања у радном окружењу било у др-
жавним иституцијама или у реалном сектору.

Проф. др Драган Благојевић, као некадашњи продекан 
за науку Грађевинског факултета Универзитета у Београ-
ду и са вишегодишњим искуством на руководећој пози-
цији у Републичком гедодетском заводу, као помоћник ди-
ректора тадашњег Сектора за основне геодетске радове, 
фокус свог истраживачког интересовања усмерио је пре-
ма сателитској геодезији, сателитској и инерцијалној на-
вигацији, геодетској геодинамици и референтним систе-
мима и оквирима.

Проф. др Драган Благојевић помоћник директора 
Сектора за стратешки развој Са 1. стране
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РГЗИНФО

Успешност рада 
служби за катастар
децембар 2017. 

Сектор за катастар непокрет-
ности је у поступку контроле 
и праћења решавања предме-

та у службама за катастар непокрет-
ности извршио анализу података за 
децембар 2017. године. Анализирани 
подаци се односе на управне предме-
те, спискове аката (копија плана, уве-
рење, лист непокретности), водове и 
вануправне предмете. 

На основу података евидентира-
них у писарници за децембар 2017. го-
дине сачињена је листа служби по ус-
пешности. Критеријуми за статистичку 
обраду података су управни предме-
ти, спискови аката (копија плана, уве-
рење, лист непокретности), водови, 
вануправни предмети и број запосле-

них у служби. Извршена је анализа 
базе података са посебним освртом на 
сложеност поступка у решавању пред-
мета класификационих ознака 952-02-
4, 952-02-5, 952-02-6 и 952-02-11 у од-
носу на преостале управне предмете 
одржавања катастра непокретности. 
На основу приказаних резултата служ-

би и броја решених предмета наведе-
них класификација извршено је ново 
рангирање и формирање листе успеш-
ности. Служба за катастар непокрет-
ности Сокобања није рангирана за 
децембар 2017.године, због неоправ-
даног броја предмета који су отвара-
ни по службеној дужности.

РаНГ лИСта

СлУжБе: ОДСецИ: ГРУПе:

СубОтИца бачка ПалаНка НОвИ бечеј

кИкИНда владИчИН ХаН НОвИ кНежевац

бачка ПалаНка арИље рекОвац

НОвИ беОГрад варварИН Медвеђа

СОМбОр кањИжа бОјНИк

ужИце ИНђИја бела ПалаНка

Зајечар вршац ГаџИН ХаН

ПИрОт ада ЋИЋевац

руМа Гуча МалИ ИђОш

бОр кула жабарИ

адресни регистар

Републички геодетски завод је на-
длежна организација којој је по-
верено вођење адрасног регис-

тра и у оквиру тог поступка РГЗ утврђује 
кућне бројеве и одржава базу адресног 
регистра ажурном.  Адресни регистар 
представља базу података која садржи 
називе улица у оквиру насељених мес-
та и кућне бројеве који су утврђени у 
тим улицама. 

Према новој уредби, сви грађани 
који станују у објектима, без обзира да 
ли су ти објекти  изграђени у складу са 
законом о планирању и градњи, као и 
да ли су уписани у катастар непокре-
ности, имају могућност да поднесу за-
хтев за утврђивање кућног броја. На тај 
начин је утврђено да све непокретнос-
ти у којима се станује добију назив ули-
це и кућни број. 

РГЗ израђује елаборате уличног 
система као предлог локалној самоуо-
прави која је надлежна за именовање 
улица и кроз њих прецизно дефини-
ше потребу именовања нових улица 
на територији сваке јединице локалне 
самоуправе. 

Када је у питању изградња нових 
објеката, нова уредба омогућава да 

се и пре изградње објекта утврди кућ-
ни број на некој катастарској парцели. 
Дакле, инвеститор може пре изградње 
објекта поднети захтев за утврђивање 
кућног броја и тај кућни број ће се до-
делити катастарској парцели на којој се 

објекат гради, а та адреса ће служити 
инвеститору за сву техничку докумен-
тацију, издавање грађевинске дозволе, 
издавање употребне дозволе, па све до 
продаје станова за које ће се навести та 
тачна адреса. 


