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Брнабић: Пет милиона евра за 
табле са називима улица
Ажурирање адресног регистра је још један од великих корака у правцу 
увођења реда у држави и модернизацији државне управе у Србији.

Уручене Плакете руководиоцима 
најуспешнијих служби за катастар РГЗ-а
У петак, 23.02.2018. године, у седишту Републичког геодетског завода 
уручене су Плакете руководиоцима најуспешнијих служби за катастар 
непокретности.

РГЗ ангажовао 30 
стручњака за унапређење 
и ажурирање адресног 
регистра
Ангажовани су млади људи који 
су по струци инжењери геодезије, 
географи и просторни планери. 

Страна 3.

Страна 2.

Страна 4.

РГЗ на Београдском сајму 
запошљавања и пракси
Републички геодетски завод 
представио је 110 радних места 
различитих профила, а пре свега 
инжењера геодезије, правника и 
информатичара. 

Страна 3.

Кроз процес 
дигитализације 
катастарских планова до 
модерног катастра
У Војводини, у 28 служби за 
катастар непокретности користиће 
се искључиво планови настали 
дигитализацијом.

Страна 3.
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РГЗИНФО
Брнабић: Пет милиона евра за табле са називима 
улица

Председница Владе Србије Ана 
Брнабић изјавила је да више 
од три милиона грађана Ср-

бије нема валидну адресу и навела 
да ће држава издвојити пет милиона 
евра да сва насеља у Србији добију 
табле са називима улица и кућним 
бројевима. 

Она је после разговора са ангажо-
ваним геодетама из Републичког ге-
одетског завода у Српско-корејском 
информатичко-приступном центру, 
који раде на изради елабората ули-
ца и кућних бројева у оквиру проје-
кта ажурирања адресног регистра, 
ракла да око 2,7 милиона грађана 
има адресе које не садрже име ули-
це и број. 

„Ажурирање адресног регистра је 
још један од великих корака у правцу 
увођења реда у држави и модерни-
зацији државне управе у Србији како 
би и грађанима и привреди биле омо-
гућене ефикасне и лако доступне ус-
луге које пружа држава“, рекла је 
Брнабићева.

За одржавање адресног регис-
тра надлежан је Републички геодет-
ски завод. Министар државне управе 
и локалне самоуправе Бранко Ружић 
и директор РГЗ-а Борко Драшковић 
потписали су споразум о сарадњи 
ове две институције како би просто-
рије и опрема Српско-корејског цен-
тра биле уступљене геодетама који 
ће радити на унапређењу адресног 
регистра. 

Наставак са стране 1.
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РГЗИНФО
Републички геодетски 
завод на Београдском сајму 
запошљавања и пракси

Наставак са стране 1.

Заинтересовани посетиоци сајма, у среду,  21. 
фебруара 2018. године имали су прилику да на 
штанду Републичког геодетског завода успоста-

ве директан контакт са преставницима РГЗ-а, инфор-
мишу се о понуђеним пословима и оставе своје рад-
не биографије.

Кандидати који нису имали прилику да своју био-
графију оставе на штанду Републичког геодетског за-
вода, свој CV могу послати и електронском поштом на 
адресу ljudski.resursi@rgz.gov.rs.

Организатор сајма била је Национална служба за 
запошљавање у сарадњи са Секретаријатом за при-
вреду Града Београда, Саветом за запошљавање Гра-
да Београда, Привредном комором Србије, Привред-
ном комором Београда и Домом омладине Београда. 
Понуду слободних послова представило је више од 
100 фирми, за преко 3000 радних места.

У емисији „Српска економија“ на РТС 2 известили 
су о Београдском сајму запошљавања и наступу Репу-
бличког геодетског завода на Сајму.

Кроз процес дигитализације катастарских планова 
до модерног катастра

Одлуком Републичког геодет-
ског завода на простору 134 
катастарске општине одржа-

вање катастра непокретности изво-
диће се у дигиталној бази података 
која ће бити и основ за издавање до-
кумената грађанима.

Одлуком коју је донео директор 
Републичког геодетског завода Бор-
ко Драшковић стављени су ван снаге 
стари катастарски планови израђе-
ни на папирним и другим подлогама 
из времена Аустроугарске,  од којих 
су многи чак из доба Марије Терезије, 
из средине 19. века.

Овом одлуком започео је процес 
увођења савремене пројекције UTM 
и новог референтног система који су 
примењени на дигитализованим ка-
тастарским плановима  у складу са 
светским стандардима.

Преласком на дигитални катастар-
ски план започет је процес побољ-
шања квалитета података предвиђен 
пројектом  „Унапређење земљишне 
администрације у Србији“ који се ре-
ализује уз подршку Светске банке. На 
овај начин подаци ће бити доступнији 

за грађане, рад катастра ће бити ефи-
каснији, а евиденција непокретности 
поуздана.

To ће омогућити да Србија брже и 
лакше мапира усвојених 17 циљева 
Ујединјених Нација за остваривање 
одрживог развоја.

Тај поступак трајаће током периода 
реформи, до 2020. године. Током овог 
периода приватне геодетске организа-
ције достављаће службама за катастар 
резултате својих мерења која су нас-
тала коришћењем најсавременије ге-

одетске опреме и GPS методе која даје 
резултате високе тачности. То ће не-
миновно довести до разлика у изра-
чунатим површинама јер су се дужине 
некад мериле пантљиком. На терену 
ће парцеле остати исте, а грађани ће 
добити тачније измерене димензије 
својих парцела.

Републички геодетски завод је уз 
донету одлуку, припремио и упутство 
о поступању намењено службама за 
катастар и приватним геодетским 
организацијама.

РГЗ ангажовао 30 стручњака за 
унапређење и ажурирање адресног 
регистра

Ангажовани су млади људи који су по струци инжењери 
геодезије, географи и просторни планери. Нове запо-
слене су посетили председница Владе Ана Брнабић и 

директор РГЗ-а Борко Драшковић. Брнабићева је иницирала 
да све улице у Србији добију имена, а објекти кућне бројеве. 
На тему запошљавања младих кадрова говорила је Сања Са-
бљић из РГЗ-а гостујући на ТВ Пинк, Студио Б и ТВ Коперни-
кус. Такође, о тој теми говориле су и Стевка Голић и Милена 
Ивановић на ТВ Студио Б које су преко пројекта Светске бан-
ке ангажоване на пословима ажурирања адресног регистра 
и процене и вођења вредности непокретности.  

Наставак са стране 1.

Наставак са стране 1.
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РГЗИНФО
Уручене Плакете руководиоцима најуспешнијих 
служби за катастар РГЗ-а
Директор РГЗ-а Борко Драшковић и помоћник директора Соња Ракић уручили су Плакете руководиоцима 
најуспешнијих служби за катастар непокретности за 2017. годину. Уручено је укупно тридесет Плакета, по десет 
за најуспешније службе у свакој категорији - службе , одсеци и групе.

Наставак са стране 1.


