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На иницијативу представни-
ка Делегације Европске Уније, 
аташеа задуженог за пројек-
те у области пољопривреде, 
руралног развоја и животне 
средине Карла Вогела и вође 
тима за техничку подршку на 
пројекту „Размена катастар-
ских података између Пришти-
не и Београда“, који се реали-
зује уз подршку ЕУ, Мариане 
Пошфаи одржан је састанак 
са директором РГЗ-а Борком 
Драшковићем.

Аташе ДЕУ у Србији Карл 
Вогел честитао је Борку Драш-
ковићу на преузимању функ-

ције директора Републичког 
геодетског завода и захвалио 
се што је одвојио време за са-
станак са представницима Ев-
ропске Уније већ током свог 
првог радног дана. Карл Вог-
ел је презентовао досадашње 

донаторске и развојне пројек-
те Европске Уније који су им-
плементирани у Републичком 
геодетском заводу и детаљно 
упознао директора са дона-
торским пројектом „Размена 
катастарских података између 
Приштине и Београда“ након 
чије имплементације Србији 
остаје „know-how“ у области 
индексирања дигиталних по-
датака ради претраживања по 
броју парцеле. 

Мариана Пошфаи је истакла 
да је овај пројекат од посебне 
важности за Републику Србију 
јер ће његовом реализацијом 
Србија дигитализовати ком-
плетну косовску документацију 
која је у поседу Републичког ге-
одетског завода и која на тај на-
чин постаје део грађе дигитал-
ног архива РГЗ-а.

Директор Републичког ге-
одетског завода Борко Драш-
ковић је исказао спремност да 
пружи пуну подршку сарадњи 
са Европском Унијом на пројек-
тима посвећеним унапређи-
вању ефикасности РГЗ-а као 
важног сервиса грађана.

Борко Драшковић – 
в.д. директора Републичког 
геодетског завода
На седници Владе Републике Србије одржаној 
23. јула 2015. године за вршиоца дужности 
директора Републичког геодетског завода 
постављен је Борко Драшковић
На основу члана 35. став 2. Закона о државној управи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 67а 
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – 
исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 43. став 2. Закона 
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), за вр-
шиоца дужности директора Републичког геодетског завода 
постављен је Борко Драшковић, дипл. геод. инж.

Директор РГЗ-а Борко Драшковић 
примио делегацију Европске Уније
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Ажурирани и унапређени 
подаци о заштићеним 
подручјима на геопорталу 
Просторни подаци о заштићеним подручјима 
објављени на геопорталу ажурирани су 
најновијим дигиталним просторним подацима 
Завода за заштиту природе Србије, у складу 
са успостављеном успешном сарадњом са 
Републичким геодетским заводом

Дигитални просторни подаци 
које је Завод за заштиту при-
роде Србије недавно доста-
вио, односе се на заштићена 
подручја Србије, и приказују 
све промене које су извршене 
у претходном периоду у односу 
на раније просторне податке. 
Овим подацима обухваћена су 
нова заштићена подручја, као и 
она заштићена подручја за које 
су извршене ревизије студија 
заштите. 

Током протекле две године 
дошло је до повећања процен-
та заштићене територије Ср-
бије на 6,38 одсто.

Унапређење геопросторних 
података заштићених подручја 
Србије на геопорталу оства-
рено је и кроз прецизније по-
датке о границама заштићених 
подручја.

У оквиру студија заштите За-
вода за заштиту природе Ср-
бије које представљају струч-
но-документациону основу 

покретања поступка заштите, 
уврштени су подаци о катас-
тарским општинама, подаци 
који се односе на границе, зоне 
режима заштите, као и други 
просторни подаци о природ-
ним добрима. 

Заштићена подручја упи-
сују се у Регистар заштиће-
них подручја који представља 
електронску базу података о 
заштићеним подручјима, под-
ручјима под претходном заш-
титом, заштићеним врстама и 
покретним заштићеним приро-
дним документима.

У Републици Србији постоје 
Централни и Покрајински реги-
стар заштићених подручја. 

Обезбеђивањем просторних 
података о заштићеној природ-
ној баштини Србије, доприно-
си се успостављању и изградњи 
Националне инфраструкту-
ре геопросторних података и 
унапређењу система заштите 
природе у Србији.

Директор Републичког 
геодетског завода 
Борко Драшковић 
дао је саопштење за 
јавност поводом уписа 
права на имовину 
ПИК „Златибор“ на 
територији општине 
Чајетина
Републички геодетски завод, 
због тога што, између осталог, 
у оквиру своје надлежности 
свакодневно решава предме-
те о упису права на непокрет-
ности, представља организа-
цију од посебног значаја за 
Владу Републике Србије.

До сада се показало да 
су појединци или интересне 
групе склони конструисању 
афера које се тичу права на 
имовину ради прикупљања 
политичких поена, своје мар-
кетиншке промоције или соп-
ствених финансијских инте-
реса што као резултат ствара 
сумњу у правну сигурност за 
грађане у области права на 
имовину. На тај начин се на-
рушава углед Републичког ге-
одетског завода, а грађани, 
домаћи и страни инвестито-
ри и међународна заједница 
доводе у заблуду о квалите-
ту и поузданости услуга које 
РГЗ пружа као сервис грађа-
на у домену права на својину.

ПИК „Златибор“ је привати-
зовано друштвено предузеће 
које поседује пољоприве-

Саопштење  
за јавност

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

БИЛТЕН
КАТАСТАРСКО ПРАВНЕ ПРАКСЕ

Број 9
Београд, јул 2012. годинеISSN 1820-7545
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Сарадња GIZ-а и 
Републичког  
геодетског завода
Директор Републичког геодет-
ског завода Борко Драшковић 
састао се са представницима 
Немачке асоцијације за међу-
народну сарадњу – GIZ.

Бенџамин Клингер, пројект 
менаџер програма GIZ-а који 
кофинансира Европска Унија, 
исказао је подршку новом ди-
ректору РГЗ-а Борку Драшко-
вићу и захвалио му на прије-
му делегације GIZ-а већ током 
прве радне недеље на тој функ-
цији. Он је истакао да је учешће 
Републичког геодетског заво-
да у реализацији пројеката „Уп-
рављање земљиштем на локал-
ном нивоу 1, 2 и 3“ од кључног 
значаја и да без података 
који су у поседу РГЗ-а, њихо-
ва имплементација не би била 
могућа.

Консултант GIZ-а Кристоф 
Јохан Вирц истакао је да ма-
совна процена вредности не-
покретности и развој регистра 
цена који је отворен за јав-
ност, представљају најзначај-
нији фактор за развој транспа-
рентног и поузданог тржишта 
непокретности, а Република 
Србија је Законом о државном 
премеру и катастру тај важан 
задатак поверила Републичком 
геодетском заводу јер транс-
парентно тржиште гарантује 
већи број страних и домаћих 
инвестиција.

Директор Борко Драшковић 
захвалио се на посети делега-
цији GIZ-а и констатовао да ће 
унапређењем сарадње Репу-
блички геодетски завод стећи 
важаног партнера. Он је иста-
као да ће кроз модуле у оквиру 
пројекта, „Управљање земљиш-
тем у урбаним срединама“ и 
„Управљање пољопривредним 
земљиштем“, бити пренета ис-
куства немачких стручњака, а 
стечена знања ће омогућити 
имплементацију модерних ме-
тода рада у РГЗ-у као и развој 
техничких и технолошких капа-
цитета. Развој метода масовне 
процене вредности омогућиће 
уштеде ресурса у привреди и 
реалном сектору јер се тренут-
но ти подаци прикупљају не-
систематично, па долази до 
преклапања активности. Ус-
постављањем транспарентног 
и поузданог тржишта непокрет-
ности, Србија чини крупне кора-
ке у приближавању стандарди-
ма Европске Уније у тој области.

редно и градско грађевин-
ско земљиште у катастарској 
општини Чајетина. 

У поступку јавног изла-
гања Комисија је разграни-
чавала државно и друштвено 
земљиште у складу са „Зако-
ном о претварању друштве-
не својине у пољопривред-
но земљиште и друге облике 
својине“ и „Законом о држав-
ном премеру и катастру“.

Уколико је у поступању 
Комисије евентуално дошло 
до грешке на коју указује 
општина Чајетина, грешка 
ће бити исправљена јер до-
нето решење још увек није 
правоснажно. 

Са друге стране, оцену за-
конитости даће Управни суд. 
Оправданост сумњи у пра-
вичност решења и исправ-
ност у поступању државних 
органа биће преиспитана у 
поступку који је пред тим су-
дом покренут. По коначности 
поступка, Републички геодет-
ски завод ће у целости пос-
тупити по пресуди и, уколико 
је потребно, биће изврше-
на исправка уписа права на 
непокретности. 

На тај начин биће ели-
минсана могућност да се 
притисцима покуша утицај 
на рад и одлучивање Репу-
бличког геодетског заво-
да и решавање предмета 
кроз редовну процедуру уп-
равног поступка.

Саопштење  
за јавност

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

БИЛТЕН
КАТАСТАРСКО ПРАВНЕ ПРАКСЕ

Број 9
Београд, јул 2012. годинеISSN 1820-7545
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Посета амбасадора Француске
Амбасадор Републике Француске Кристин Моро посетила је Републички геодетски завод у пратњи 
представника конзорцијума „IGN France International” и „AIRBUS Defense and Space” - Мишел Фуга и 
Матје Дери.

У складу са билатералним уговором између Републике Србије и Републике Француске, Репу-
блички геодетски завод имплементира IGIS програм преко пројекта „Национална инфраструктура 
просторних података и центар за даљинску детекцију за Републику Србију”.

У току посете амбасадор Републике Француске Кристин Моро обишла је просторије РГЗ-а 
и упознала се са нашим 
стручњацима коју су ангажо-
вани на пројекту. Они су пред-
ставили процесе рада и ост-
варене резултате у оквиру 
радионица, ИT инфраструкту-
ру пројекта и веб портале који 
суразвијени за потребе прона-
лажења, прегледа и дистрибу-
ције геоподатака.

Републички геодетски за-
вод је коорганизатор и до-
маћин шеснаесте генералне 
скупштине EuroGeographics-а, 
која ће бити одржана од 4. 
до 6. октобра 2015. године у 
Београду, а 7. октобра 2015. 
године биће одржан други 
пленарни састанак UN-GGIM: 
Europe.

Eurogeographics је међу-
народна асоцијација европ-
ских националних инсти-
туцијакоје су надлежне за 
картографију, катастар и ре-
гистрацију земљишта. Циљ 
асоцијације је развој европс-
ке инфраструктуре простор-

них података. У асоцијацији  
је тренутно представљено 46 
европских земаља које пре-
зентује 61 институција.

Генерална скупштина 
EuroGeographics-а предста-
вља прилику за сусрете ру-
ководилаца европских кар-
тографских и катастарских 
институција, као и кључних 
представника европских ор-
ганизација и тела, као што су 
Европска комисија, Европска 
агенција за животну средину 
и Еуростат.

На позицији Генералног 
секретара и извршног ди-
ректора Eurogeographics 

Дејва Ловела, наследиће  ди-
ректор Управе за земљиште 
и имовину Северне Ирске 
Мик Кори. Званична при-
мопредаја дужности биће 
обављена током Генералне 
скупштине у Београду.

Више информација на 
www.eurogeographics.org

Организација EuroGeographics 
генералне скупштине и UN-GGIM: 
Europe састанка у Београду
EuroGeographics генерална скупштина и UN-GGIM: Europe пленарни 
састанак организују се у Београду у периоду од 4. до 7. октобра 2015. 
године


