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ОснОван катастар непОкретнОсти 
за више пОлитичких Општина

Службе за катастар непокретности Сврљиг, Бела Паланка и 
Чајетина испуниле обавезе из Програма радова

Јануара месеца настављене су ак-
тивности у свим Службама за ка-
тастар непокретности на устроја-
вању катастра непокретности као 
јединствене својинске евиденције. 
Тако је у првом месецу 2010. годи-
не основан катастар непокретнос-
ти у општинама Сврљиг, Бела Па-
ланка и Чајетина.

СКН Сврљиг

Површина општине Сврљиг је 
49 723 ха. Општину чине 40 ка-
тастарских општина, од којих је 
39 сеоског и једна градског типа, 
са укупно 218 766 катастарских 
парцела.

У поступку оснивања катастра 
непокретности формирано је 
укупно 33 604 листа непокрет-
ности, од којих је 3 348 листова не-
покретности за градско подручје, 
уписано је 60 посебних делова и 
23 643 објеката. У поступку изра-

де катастра непокретности завр-
шена је и комасација на локацији 
површине 618 ха и укупно 665 ли-
стова непокретности.

СКН Бела Паланка

Површина општине Бела Па-
ланка је 51 680 хектара. Општи-
ну чини 49 катастарских општи-
на, од којих је 48 сеоског и једна 
градског типа са укупно 237 714 
катастарских парцела.

У поступку израде катастра 
непокретности формирано је 
укупно 29 032 листова непокрет-
ности, од којих је 2 830 листова 
непокретности за градско под-
ручје. У катастар непокретнос-
ти је уписано 21 039 објеката, 170 
посебних делова објеката, као и 
7 102 терета и ограничења на не-
покретностима. У поступку из-
раде катастра непокретости за-
вршена је израда и стављање у 
службену употребу ДКП-а за 8 
катастарских општина од којих 
су три израђене уносом ориги-
налних података премера. Диги-
тални катастарски план је урађен 
за КО Бела Паланка варош 269 ха 
градско грађевинско земљиште и 
КО Бела Паланка ван варош. 

Служби за катастар непокрет-
ности Бела Паланка у наредном 
периоду предстоје важни посло-

ви од изузеног значаја за Републи-
ку Србију и Републички геодетски 
завод ( РГЗ), – припрема података 
за потребе експропријације за из-
градњу аутопута на коридору 10, 
израда дигиталних катастарских 
планова за преостале 41 КО, одр-
жавање премера, ДКП-а, катастра 
непокретности, регистра простор-
них јединица и адресног регист-
ра као и послови на успостављању 
Дигиталног архива РГЗ-а.
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СКН Чајетина

Служба за катастар непокретнос-
ти Чајетина је шеста служба у ок-
виру Центра за катастар непокрет-
ности Ужице која је у складу са 
Програмом рада Републичког ге-
одетског завода завршила послове 
на оснивању катастра непокрет-
ности за цело подручје општине. 

Првобитни премер у свим ка-
тастарским општинама урађен је 
у Gaus-Кrigerovoj пројекцији по-

ларном и ортогоналном методом 
снимања у периоду од 1932-1934. 
године. 

Површина политичке општине 
Чајетина износи 64 699 хектара. По 
попису становништва из 2002. го-
дине у Чајетини живи 15 628 ста-
новника. Општину чини 20 катас-
тарских општина, од којих је 19 
сеоског и једна градског типа, са 
93 289 катастарских парцела.

У поступку израде катастра не-
покретности формирано је укупно 
18 237 листова непокретности. За 

К.O. Чајетина пре излагања подата-
ка премера на јавни увид израђен 
је дигитални катастарски план на 
основу оригиналних података пре-
мера и одржавања премера. 

Императив рада ове службе у 
току 2010. године је ажурност при 
одржавању катастра непокрет-
ности, наставак радова на изра-
ди дигитаних катастарских плано-
ва и завршетак израде Адресног 
регистра.

У поступку легализације вели-
ког броја бесправно изграђених 
објеката на подручју Златибора, 
оснивање катастра непокретнос-
ти за ову општину ће у многоме 
олакшати административне кора-
ке у овом процесу.

Даном ступања на снагу ка-
тастарског операта катастра не-
покретности, који се у складу са 
Законом потврђује Решењем ди-
ректора РГЗ-а, а које се објављује 
у Службеном гласнику Републи-
ике Србије и на Интернет стра-
ници РГЗ-а, престају да важе ка-
тастар земљишта и књига тапија.

Републички геодетски завод је обја-
вио четврти број Билтена катастар-
ско правне праксе за 2009. годину

Садржај овог броја Билтена пру-
жа, пре свега запосленима у Репу-
бличком геодетском заводу, а та-
кође и широј стручној јавности, 
могућност да се упозна са одредба-
ма новог Закона о државном преме-
ру и катастру (“Службени гласник 
РС” бр. 72/09), као и његовом при-
меном у односу на друге законе који 
уређују област о непокретностима и 
стварним правима на њима. С тим 
у вези у првом делу овог броја Бил-
тена изнета су детаљна објашњења 
садржаја Закона и најзначајније но-
вине које Закон уређује.

Такође, указано је на нови Закон 
о планирању и изградњи (“Служ-
бени гласник РС” бр. 72/09), који на 

знатно другачији начин од досада-
шњег, уређује поједине институте 
које Републички геодетски завод 
примењује у извршавању посло-
ва из своје надлежности. Стога 
други део овог броја Билтена оп-
исује поједине одредбе тог закона 
и његове инсти-
туте, као што су 
поступак парцела-
ције и препарцела-
ције катастарских 
парцела, пројекат 
исправке грани-
ца суседних пар-
цела, конверзија 
права коришћења 
у право својине 
на грађевинском 
земљишту, врсте 
објеката и друго.

Битно је напоменути да је Репу-
блички геодетски завод већ одржао 
више радионица у вези примене За-
кона о државном премеру и катастру 
и Закона о планирању и изградњи 
на којима су дати одговори на мно-
га постављена питања и заузети ста-

вови по одређеним 
питањима. Одгово-
ри и ставови по по-
стављним питањи-
ма биће објављени у 
следећем броју Бил-
тена. Сви заинтере-
совани позвани су да 
узму учешће у креи-
рању овог часописа 
тако што ће својим 
предлозима допри-
нети квалитету ње-
гове садржине.

04.01.2010

Билтен катастарско правне праксе бр. 4/2009
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22.01.2010

Интернет сервис за 
подношење захтева

13.01.2010

Израђен 
дигитални 

катастарски план 
за територију 

општине Рашка
Служба за катастар непокретнос-
ти Рашка, у складу са Програмом 
рада Републичког геодетског за-
вода, после успешно завршене 
израде катастра непокретности, 
окончала је послове израде диги-
талног катастарског плана за те-
риторију општине Рашка.

Површина општине Рашка је 
67.016,3301ха и обухвата 51 катас-
тарску општину, од чега је 44 се-
оског и 7 градског типа, са укуп-
но 183.081 катастарске парцеле.

За 22 катастарске општи-
не са укупно 32 радилишта ди-
гитални катастарски план је из-
рађен у програмском окружењу 
MapSoft, док је за преосталих 29 
катастарских општина дигитал-
ни план израђен у програмском 
пакету ArcGis.

Даном објављивања решења 
и ступањем на снагу дигитал-
ног катастарског плана, престаје 
да важи аналогни катастарски 
план, што значи да ће се све про-
мене проводити у дигиталном ка-
тастарском плану код надлежне 
Службе за катастар непокретнос-
ти Рашка, као уже унутрашње је-
динице Републичког геодетског 
завода.

Служби за катастар непокрет-
ности предстоје важни послови 
од великог значаја за Републику 
Србију, а мећу приоритетним по-
словима издвајају се одржавање 
катастра непокретности и одржа-
вање Адресног регистра.

20.01.2010

На основу члана 5. ст. 1 и 2 Закона о државном премеру и ка-
тастру (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009) директор Републич-
ког геодетског завода Ненад Тесла, дипл.геод.инж. доноси:

ПРОГРАМ РАДОВА
НА ПРЕМЕРУ И ОСНИВАЊУ 

КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
2010. ГОДИНУ

Програмом радова на премеру и оснивању катастра непокрет-
ности за 2010. годину планирани су радови на оснивању катастра 
непокретности за укупно 341 катастарску општину, од чега ће 
за 265 катастарских општина (5,9% од укупног броја) радови 
бити потпуно завршени, а за преосталих 86 (1,6%) катастарских 
општина радови ће бити настављени у 2011. години.

Сектор за катастар непокретности у току 2010. године плани-
ра допуну и измену Програма радова.

На дан 15.01.2010. године катастар непокретности је осно-
ван за укупно 4018 катастарских општина или 88,9% од укуп-
ног броја катастарских општина.

Републички геодетски завод је 
унапредио пословни процес прије-
ма захтева увођењем Интернет сер-
виса. У претходном периоду тести-
рано је решење на подручју Служби 
за катастар непокретности Београд 
1 и Београд 2. Сада је овај сервис 
доступан и за подручје Служби за 
катастар непокретности Нови Бе-
оград, Земун и Сурчин, а у наред-
ном периоду биће доступан и за све 
остале општине са подручја Града 
Београда.

Увођењем овог сервиса РГЗ је 
још једном јасно показао своје оп-
редељење да постане сервис грађа-
на и побољша комуникацију са ко-
рисницима својих услуга. До сада 
клијент је морао више пута да до-
лази на шалтер Службе за катастар 
непокретности како би реализовао 
свој захтев.

Увођењем овог Интернет сервиса 
аутоматизује се део активности на 

овом пословном процесу, повећа-
ва се ефикасност у обради захтева 
и смањује број долазака корисника 
услуга у просторије Служби за ка-
тастар непокретности.

Интернет сервис корисницима 
услуга омогућава сигуран, једнос-
таван и ефикасан начин да елек-
тронским путем поднесу захтев и 
изврше сву потребну коресподен-
цију. На располагању ће имати увид 
у комплетну историју коресподен-
ције, размењивање електронских 
порука и докумената, поднетих и 
обрађених захтева, као и тренут-
них статуса обраде података. 

Овим путем позивамо заинтере-
соване геодетске организације које 
желе на овај начин да подносе за-
хтеве за издавање података Служ-
бама за катастар непокретности 
Београд да свој захтев проследе на 
е-мејл zahtevi@rgz.gov.rs попуња-
вањем формулара у прилогу.
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25.01.2010

ИМЕНОВАНИ ЧЛАНОВИ 
САВЕТА НИГП-а

Национална инфраструктура гео-
просторних података ( НИГП) од-
носи се на дигиталне геоподатке и 
одговарајуће сервисе геоподата-
ка, за територију Републике Ср-
бије. Законом о државном преме-
ру и катастру дефинисан је њен 
садржај, основање, одржавање и 
коришћење НИГП-а, услови за 
приступ скуповима и сервисима 
геопортала, органи НИГП-а.

На основу члана 166. Закона о 
државном премеру и катастру и 
члана 43. Закона о Влади на сед-
ници од 21.01.2010. године Вла-
да Републике Србије именовала 
је председника и чланове Саве-
та Националне инфраструктуре 
просторних података (НИГП).

У Савет НИГП-а именовани 
су:

за председника:•	
1. Ненад Тесла, директор Репу-
бличког геодетског завода;
за за чланове:•	
1. Владимир Јовановић, др-
жавни секретар у Министар-
ству животне средине и прос-
торног планирања;
2. Татјана Зељковић Бабић, 
саветник, Министарство за 
државну управу и локалну 
самоуправу;
3. Небојша Васиљевић, по-
моћник министра за телеко-
муникације и информационо 
друштво;
4. Mајор Дејан Ђорђевић, Вој-
ногеографски институт;
5. Драган Златановић, самос-
тални саветник, Министарство 
рударства и енергетике;
6. др Зоран Јеличић, дирек-
тор Управе за пољопривред-

но земљиште у Министарству 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде;
7. Милош Мељанац, саветник, 
Министарство економије и ре-
гионалног развоја;
8. проф. др Драган Вукмиро-
вић, директор Републичког за-
вода за статистику;
9. Милан Дацић, директор Ре-
публичког хидрометеоролош-
ког завода.

Законом о државном преме-
ру и катастру створена је легална 
основа за успостављање инфра-
структуре просторних података 
у Србији у складу са европским 
тенденцијама усмерених кроз 
INSPIRE директиву.

НИГП омогућава повезивање 
и размену хармонизованих прос-
торних података из различи-
тих извора од различитих влас-
ника података и чини их лако 
доступним за кориснике путем 
Интернета.

Циљ НИГП-а је креирање зајед-
ничког националног оквира ради 
размене просторних информа-
ција о животној средини између 
јавних институција и боље мо-
гућности за јавни приступ прос-
торним информацијама. Успешно 
успостављен НИГП је битан ос-
лонац за развој е-управе. НИГП 
такође употпуњује међународну 
мрежу сервиса о простору, при 
чему је нарочито важна сарадња 
на европском нивоу у области 
геоинформација.

Овлашћења Савета НИГП-а су 
дефинисана чланом 167. Закона о 
државном премеру и катастру.

28.01.2010

Поклон Републичког 
геодетског завода 

Факултету техничких 
наука Нови Сад

Републички геодетски завод 
(РГЗ) је због промене произ-
водног процеса, донео одлуку 
да један од својих аналогних 
стереореституционих инстру-
мента WILD A8., који је до не-
давно коришћен у производ-
ном процесу РГЗ-а , поклони 
Факултету техничких наука 
Нови Сад. Инструмент је пре-
везен у Нови Сад, монтиран у 
просторијама факултета и сер-
висиран. Тиме је овај инстру-
мент оспособљен да успешно 
служи као наставно средство 
факултета у едукацији студе-
ната геодетске струке.

То је почетак акције којом 
РГЗ жели да заинтерсованим 
образовним геодетским ин-
ституцијама у Србији покло-
ни, фотограметријске стере-
ореституционе инструменте 
које је престао да користи, а 
који могу бити од велике ко-
ристи у образовању геодет-
ских кадрова. 

Користимо прилику да по-
зовемо и остале образовне ус-
танове да искажу своје потребе, 
како би им донирали опрему 
која није више у употреби.
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“Western Balkan inspiration” 
Развој свести на регионалном нивоу и изградња капацитета 

за потребе инфраструктуре просторних података
У периоду од 18. до 20. јануара 
2010. године у Бриселу је одржана 
радионица на тему “Western Balkan 
inspiration” – развој свести на ре-
гионалном нивоу и изградња капа-
цитета за потребе инфраструкту-
ре просторних података у оквиру 
припрема вишекорисничког IPA 
програма за 2010. годину. Ради-
оници су присуствовали помоћ-
ници директора РГЗ-а, Надежда 
Матић и Владимир Миленковић.

Вишекориснички IPA програм 
предвиђен је за имплементацију 
на подручју западног Балкана у 
складу са процесом стабилиза-
ције и придруживања (PSP).

Организацију радионице је 
преузела Европска комисија - 
Tecnical Assistance Information of 
the European Commission.

Радионици су присуствова-
ли представници националних 
агенција за картографију и ка-
тастар из земаља западног Балка-
на (југоисточне Европе), предста-
вници Светске банке и Европске 
Комисије. 

Током радионице презентова-
но је тренутно стање земљишне 
администрације у земљама југо-
источне Европе, као и улога на-
ционалних катастарских и кар-
тографских агенција у изградњи 
како европске, тако и национал-
них инфраструктура просторних 
података.

На радионици је усвојен текст 
предлога регионалног Пројекта 
чија имплементација ће помоћи 
у развијању партнерства, дељењу 
знања, међусобном разумевању и 
координацији и имплементацији 
INSPIRE директиве.

Општи циљ Пројекта је дефи-
нисан кроз пружање доприноса 
креирању тачних, ажурних, висо-
коквалитетних, доступних и до-
бро структуираних просторних 
података, у оквиру локалних, ре-
гионалних и националних аген-
ција и управа држава југоисточ-
на Европе.
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Активности током радне посете 
представника Статенс картверка 
Републичком геодетском заводу

У оквиру норвешког донаторског 
пројекта “РГЗ-СК Твининг проје-
кат 2008 – фаза 3” у периоду од 25. 
до 29. јануара 2010. године, пред-
ставници Статенс картверка Бре-
де Гундерсен и Оскар Хенриксен 
посетили су Републички геодет-
ски завод (РГЗ). 

Током посете норвешки струч-
њаци били су ангажовани на за-
дацима који прате реализацију 
главних компоненти треће фазе 
пројекта.

Дигитални архив (ДА)

Активности на подршци успоста-
вљању ДА у оквиру РГЗ-а, Нор-
вешки тим наставио је са актив-
ним учешћем у раду Комисије за 
евалуацију понуда у поступку на-
бавке система за масовно скла-
диштење података. Такође, јед-
ним делом ова посета Норвешких 
стручњака поклопила се са одржа-
вањем презентације софтверског 
решења за ДА од стране стручња-
ка TSG Group (26. јануар – 02. феб-
руар 2010. године), чији је развој 
такође финансиран из средстава 
норвешке донације. 

Поред поменуте презентације, 
у истом периоду, стручњаци TSG 
Group су одржали и обуку запосле-
них у Одељењу архива и Одсеку за 
скенирање и дигитализацију пла-
нова и карата, који ће бити у при-
лици да у наредном периоду у оба-
вљању својих свакодневних радних 
активности користе предности но-
воуспостављеног компјутерски 
подржаног система за скенирање 
и архивирање података РГЗ-а.

Национална 
инфраструктура 

геопросторних података 
(НИГП)

Након семинара одржаног у но-
вембру 2009. године и покретања 
иницијалног геопортала “геоСр-
бија”, током јануарске посете пред-
ставници Статенс картверка на-
ставили су са пружањем подршке 
у успостављању НИГП-а у складу 
са европским стандардима. 

Норвешки стручњаци су по-
себну пажњу обратили на тренут-
ни и даљи развој техничких пер-
форманси геопортала и наставка 
успешне сарадње са норвеш-

ким извођачем Авинет у уговор-
ном периоду. Заједно са колегама 
из РГЗ тестирана је унапређена 
функционалност појединих ала-
та која ће ускоро бити доступна 
широкој јавности. Посебна пажња 
је посвећена развоју едитора за 
метаподатке сагласно међунаро-
дним стандардима и потребама 
за описивање података о прос-
тору у Србији. Едитор метапода-
така је апликација намењена за 
прикупљање и ажурирање мета-
података, односно информација 
које описују скупове и серви-
се просторних података. Едитор 
метаподатака биће доступан за 
бесплатно преузимање преко ге-
опортала и могу га користити др-
жавне установе и остали произ-
вођачи геоинформација. Поред 
наведеног, разматране су могућ-
ности унапређења алата који под-
ржавају приказ и трансформацију 
координата између тренутног др-
жавног координатног система и 
новог државног референтног сис-
тема, према одредбама Закона о 
државном премеру и катастру.

Више информација о геопорта-
лу и доступним просторним пода-
цима може се пронаћи на Интер-
нет адреси www.geosrbija.rs

Одсек за скенирање и 
дигитализацију планова  

и карата

У току јануарске посете РГЗ-у, нор-
вешки тим се на редовном састан-
ку са руководиоцем Одсека за ске-
нирање и дигитализацију планова 
и карата упознао са технолошким 
статусом ове радне јединице и по-
тврдио наставак подршке у одржа-
вању оптималног радног процеса у 
будућности.

29.01.2010
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Регионална IT конференција у Београду 
Поштоване колеге 
и пријатељи,

Обавештавамо вас да Репуб-
лички геодетски завод у сарад њи 
са Светском банком организује 
регионалну IT конференцију са 
темом: Регионална конференција 
на тему развоја ICT у пројектима 
администрације земљишта у ре-
гији Европа и централна Азија, 
NSDI стандарда и масовне про-
цене вредности непокретности.

Конференција има за циљ да 
окупи заинтересоване колеге из 
региона а и шире, у циљу размене 
искустава стечених током развоја 
и имплементације IT технологија 
у земљишној администрацији.

Конференција ће се одржа-
ти 22-23 фебруара 2010. године 
у Београду у Центру Сава – кон-
гресном, културном и пословном 
центру, Милентија Поповића 9. 

Домаћин конференције ће бити 
Републички геодетски завод.

Заинтересовани учесници који 
желе да презентују радове на 
тему NSDI или Масовна проце-

на вредности непокретности тре-
ба да пошаљу своје радове најкас-
није до 1. фебруара 2010. године 
на следећу званичну e-mail адре-
су конференције: ric.belgrade@
rgz.gov.rs.

Вратите попуњен формулар за 
пријаву на:

e-mail: ric.belgrade@rgz.gov.rs
или телефакс: +381 11 2652 408.
Ако имате било каквих питања, 

молимо Вас да контактирате орга-
низациони одбор конференције:

Tel/Fax: + 381 11 2652 408;
E-mail: ric.belgrade@rgz.gov.rs.

Са задовољством очекујемо да 
нам пошаљете Ваше презентације 
и радове и да Вам пожелимо до-
бродошлицу у Београд и Републи-
ку Србију.

С поштовањем,
Ненад Тесла, дипл. геод. инж.

директор  
Републичког геодетског завода.

На Пољопривредном факулте-
ту, Департману за уређењу вода, 
Универзитета у Новом Саду, 
28.01.2010 одржан је скуп “Ме-
лиорације 10”. Циљ скупа био је 
да се промовише, подстиче раз-
вој и унапређује мелиоративна 
струка. Скупу су присуствовали 
и запослени из Републичког гео-
детског завода ( РГЗ-а), Одсека за 
катастарско класирање, бонити-
рање и процену земљишта. 

За овај скуп приспео је велики 
број радова ( 33). Запосленима 

РГЗ-а посебну пажњу је приву-
као рад Мр Жељка Џелетовића и 
Владислава Илића “Процена тр-
жишне вредности земљишних 
парцела”. У овом раду су ана-
лизирани најзначајнији елемен-
ти код процене тржишне вред-
ности земљишних парцела, као 
што су, цена земљишних парце-
ла, функционалност мелиора-
тивних објеката, као и бонитет-
не класе истих, које служе као 
полазна основа у циљу одређи-
вања вредности. 

Као закључак скупа “Мели-
орације 10”, наметнула се чиње-
ница да правилна примена ме-
лиоративних мера утиче на 
заштиту животне средине. Сход-
но томе потребно је да се више 
пажње обрати на примену мера 
које ће допринети заштити жи-
вотне средине кроз рационал-
нији приступ, примену био-
лошких мера, уштеду енергије и 
ефикаснију заштиту коришћених 
природних ресурса првенствено 
воде и земљишта.

Извештај са скупа „Мелиорације 10“


