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Национална радионица у 
оквиру ИМПУЛС пројекта
РГЗ у сарадњи са 
шведским Лантматеријетом 
(Lantmäteriet) одржао је радионицу 
„Дељење геоподатака” у оквиру 
ИМПУЛС пројекта 23. и 24. 05. 2018. 

Усвојен Закон о поступку уписа у 
катастар
Скупштина Србије усвојила је Закон о поступку уписа у катастар 
непокретности и водова, па убудуће грађани и привреда неће морати 
да обилазе неколико шалтера и институција да би уписали имовину у 
катастар, већ ће све то радити на једном месту - код нотара.

Страна 5.

Потписан уговор о развоју и 
имплементацији II фазе софтвера за РГЗ
У Републичком геодетском заводу 21. маја 2018. године потписан 
је уговор о развоју и имплементацији II фазе софтверског решења 
за РГЗ која се извршава у оквиру пројекта „Унапређење земљишне 
администрације у Србији“, финансираним средствима кредита Светске 
банке.

Страна 2.

Страна 2.

Директор РГЗ-а Борко 
Драшковић дао интервју 
за „Mагазин Бизнис”

Страна 3.

Кључни регистри на 
редионици SPATIAL
Холандско Министарство спољних 
послова, кроз програм Matra, 
определило је средства од преко 
пола милиона евра за донаторски 
пројекат SPATIAL. 

Страна 5.
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Наставак са стране 1.Усвојен Закон о поступку уписа у катастар

Према новом закону, уместо досадашњих пет шал-
тера, читав поступак уписа имовине завршаваће 
се само на једном месту, код нотара, који ће до-

кументацију са државним институцијама обављати у 
потпуности електронски.

Нова процедура омогућиће да се упис имовине из-
врши за свега неколико дана, без додатних трошкова 
за грађане.

Поступак уписа имовине одвијаће се тако што јавни 
бележник уместо купца непокретности врши увид у ка-
тастар непокретности, потом оверава уговор о купопро-
даји, а онда тај уговор дигитализује, оверава електрон-
ским потписом и шаље катастру електронским путем, 
по службеној дужности.

Када прими уговор од јавног бележника, катастар га 
прослеђује по службеној дужности пореској управи и 
локалној пореској администрацији, што ће ослободити 
грађане одласка у чак пет институција.

Новина је и увођење начела официјелности, које 
подразумева да се поступак уписа у катастар покреће 
по службеној дужности, тако што се Републичком гео-
детском заводу (РГЗ) исправе достављају путем еШал-
тера, уместо да се као данас углавном покреће на за-
хтев странке.

Како је раније саопштило Министарство грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, реформа катастра 
омогућиће повећање правне сигурности власника не-
кретнина, подићи ће ефикасност рада земљишне адми-

нистрације и омогућиће брже и ефикасније обрачуна-
вање пореза на имовину и пореза на пренос апсолутних 
права.

Реформа катастра по значају за побољшање посло-
вног амбијента у Србији представља наставак реформе 
започете увођењем електронске грађевинске дозволе, 
јер ће грађани и инвеститори добити ефикасан сервис 
као што га имају сад у издавању е-дозвола.

Увођење једношалтерског система у области регис-
трације имовине и електронска размена докумената из 
надлежности катастра омогућиће и даљи напредак Ср-
бије на Дуинг бизнис листи у области уписа права своји-
не, по којем Србија тренутно заузима 57. место.

Потписан уговор о развоју и имплементацији II фазе 
софтвера за РГЗ

Уговор је пот-
п и с а н   с а 
конзорцију-

мом који  чи н е 
Asseco SEE d.o.o. (као 
водећи партнер), 
Comtrade System 
Integration d.o.o. и 
Igea ltd. Предвиђе-
но је да уговор 
буде реализован у 
оквиру захтеваних 
59 недеља од дана 
потписивања. Глав-
ни задатак пројекта 
је да се централи-
зују подаци адрес-
ног регистра и ре-
гистра просторних 
јединица и изра-
де алати за њихово 
одржавање.

Наставак са стране 1.
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Наставак са стране 1.
Директор РГЗ-а Борко Драшковић дао интервју за „Mагазин Бизнис”

Наставак интервјуа на следећој страни
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Одржана национална радионица у оквиру 
ИМПУЛС пројекта

Првог дана у просторијама Репу-
бличког геодетског завода сас-
тали су се запослени у Центру 

за управљање геопросторним подаци-
ма са шведским експертима из Лант-
материјета како би анализирали тре-
нутно стање у геосектору у области 
дељења података, али и дефиниса-
ли корективне мере ради постизања 
циљног стања у овој области. Том при-
ликом анализиран је и законски оквир 
у области дељења геоподатака дефи-
нисан Законом о НИГП-у, одговор-
ности субјеката НИГП-а у поступку 
дељења геоподатака као и предлог 
модела дељења геоподатака.

Наредног дана, 24. маја 2018. у Па-
лати Србије одржан је округли сто 
на коме су учествовали представни-
ци надлежних министарстава, орга-
на управе, стручних организација, 
јавних предузећа, Канцеларије за ИТ 
и еУправу, Сталне конференције гра-
дова и општина, УНДП-а а на коме је 
представљен предлог модела дељења 
података а затим и тренутно стање у 
геосектору у области сарадње субје-

ката НИГП-а на тему размене подата-
ка. Шведски експерти су представили 

значај дељења геоподатака, њихово 
искуство и модел дељења као и међу-
народно искуство у примени INSPIRE 
директиве. На крају, присутнима је 
презентовано и постојеће стање о 
приступу геопросторним подацима 
путем WMS сервиса и национални ге-
опортал као место приступа мрежним 
сервисима.

Радионица је оцењена јако корис-
ном и учесници су изразили жељу 
да буду препознати као одговор-
ни субјекти НИГП-а али и исказали 
спремност за активно учешће у раз-
мени геоподатака.

Наставак са стране 1.

Наставак са стране 1.

Радионица о кључним регистрима у оквиру SPATIAL 
пројекта 

Пројекат се реализује у земља-
ма западног Балкана, са по-
себним фокусом на Србију и 

Македонију.

Циљ пројеката је јачање профе-
сионалног приступа информацијама 
о земљишту. Акценат пројекта је на 
развоју Националне инфраструктуре 
геопросторних података чија је свр-
ха да се на једном месту и на модеран 
и ефикасан начин обезбеди приступ 

просторним информацијама од зна-
чаја за доношење одлука, било у хит-
ним ситуацијама, када је потребно зна-
ти нпр. број људи угрожених пожаром, 
или приликом редовних активности 
планирања проширења индустријских 
зона или градских насеља и др.
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Учешће на ГИС Форуму 2018

Конференцији „ГИС Форум" при-
суствовали су стучњаци за ГИС 
из различитих државних, јав-

них и приватних институција из 
земље и региона, а све у циљу раз-
мене знања, искустава и идеја.

Представница Центра за упра-
вљање геопросторним подацима 
истакла је најзначајније новине које 
доноси Закон о НИГП-у, као и пози-
тивне ефекте његове имплемента-
ције на ГИС заједницу.

Презентацијом закона омогућено 
је учесницима да се упознају са пред-
стојећим активностима Центра за уп-
рављање геопросторним подацима 
на успостављању и одржавању НИГП-
а, као и могућим облицима сарадње 
са произвођачима података и њихо-
вим корисницима у оквиру НИГП-а.

Присутни су изразили велико ин-
тересовање за међусобно сарађи-
вање ради учешћа у производњи 
и коришћењу просторних подата-
ка, обједињених у заједничкој ин-
фраструктури која ће резултирати 
низом бенефита за јавни и приват-
ни сектор.

Одржана обука за рад на геопорталу геоСрбија

У  Представници Центра за упра-
вљање геопросторним пода-
цима (ЦУГП) настављају да одр-

жавају обуке за запослене у јавним 
институцијама којима су геопрос-
торни подаци од значаја у обављању 
активности из њиховe надлежности. 
Циљ тих обука је развој стратеш-
ког приступа у коришћењу геопро-
сторних података и стицање нових 
знања кроз упознавање са развојем, 
начином функционисања и институ-
ционалним оквиром НИГП-а као и 
кроз упознавање са активностима 
на његовом унапређењу.

Присутнима је омогућено да се 
практичним радом упознају са дос-
тупним сетовима података и функцо-
налностима геопортала и да кроз кон-
кретне примере сагледају могућности 
које његово коришћење доноси. Поја-
шњен је и поступак регистрације ко-
рисника, потребни услови за креи-
рање налога и додатне могућности 
које регистрован приступ пружа. На-
чин уступања на коришћење распо-
ложивих податка и подлога за чије 
потребе визуелног приказа је потре-
бан одговарајући веб сервис, као и 
предности такве размене података, 
такође су били тема ове обуке.

Просторне информације, обје-
дињене у заједничкој инфраструкту-
ри, обезбеђују мноштво могућности 
за унапређење јавних сервиса, допри-
носе бољем планирању и доношењу 
одлука и смањењу трошкова не до-
звољавајући дуплирање и неусаг-
лашеност података. Потпуна иско-
ришћеност расположивих података 

и сервиса на основу којих би се до-
носиле одлуке базиране на информа-
цијама захтева велико залагање свих 
интересних група и Републички гео-
детски завод ће и у наредном периоду 
кроз актуелне и планиране активнос-
ти наставити да ради на унапређењу 
сарадње у области НИГП-а која и даље 
представља највећи изазов.
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Традиционална акција добровољног давања крви 
одржана у РГЗ-у 

Традиционално добра сарадња са 
Институтом за трансфузију крви 
Србије настављена је одзивом 

Републичког геодетског завода да ак-
цију добровољног давања крви спро-
веде као и претходних година.

Републички геодетски завод и Ин-
ститут за трансфузију крви Србије ре-
ализовали су акцију добровољног 
давања крви у уторак, 22. маја 2018. 
године, у седишту РГЗ-а. У акцији су 
учествовали запослени у седишту РГЗ-
а, као и запослени из свих 17 београд-
ских служби за катастар непокретнос-
ти. Укупно се одазвало 135 запослених 
међу којима је било садморо оних који 
су по први пут постали даваоци, а при-
купљено је 115 јединица крви.

Представници РГЗ-а учесници 
Урбане лабораторије

У оквиру пројекта „Унапређење 
управљања земљиштем на ни-
воу локалних самоуправа у Ср-

бији“ организована је Урбана лабора-
торија на тему еУправе. 

Догађај је одржан 15. маја 2018. у 
просторијама Сталне конференције 
градова и општина на коме су при-
суствовали представници Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Канцеларије за ИТ 
и еУправу, јединица локалних самоу-
права, главни градски урбаниста гра-
да Ниша, представници Републичког 
геодетског завода као и студенти Ар-
хитектонског и Географског факултета 
Универзитета у Београду. 

Кроз презентације и активне 
дискусије поред еУправе говорило 

је се о коришћењу земљишта и из-
ради планске документације која је 
у складу са међународном, еворп-
ском и националном регулативом. 
Овом приликом је представљен 
и започети пилот пројекат еУпра-
ве у Сомбору. Представници Репу-
бличког геодетског завода, Центра 
за управљање геопросторним по-
дацима, узели су активно учешће 
презентацијом „Пронађи. Пове-
жи. Прикажи. – Могућности, статус 
и изазови“ након које је уследила 
продуктивна сесија са питањима и 
одговорима.
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РГЗ у медијима

У мају месецу представници Ре-
публичког геодетског завода 
били су гости у различитим 

медијима и говорили су о актуел-
ним дешавањима и постигнутим 
резултатима. 

У емисији „Свитање” на ТВ Пинк 
и Србија „On Line“ на ТВ Коперникус 
гостовала је начелница Одељења 
људских ресурса Републичког гео-
детског завода Ивана Лаловић. Она 
је  говорила о току јавног конкурса 
за запослење у РГЗ-у и  процесу об-
раде поднетих пријава.

Кристина Ђорђевић и Маја Радо-
вић говориле су за ТВ Студио Б о ак-
цији добровољног давања крви која 
је спроведена у Републичком геодет-
ском заводу, а у сарадњи са Институ-
том за трансфузију крви Србије. Ра-
довићева је такође била гост емисије 
„150 минута“ ТВ Прва. 

С а ш а  Ђ у р о в и ћ ,  н а ч е л н и к 
Одељења за развој и примену инфор-
мационих технологија, говорио је на 
ТВ Студио Б и ТВ Пинк о електронском 
сервису еЗУП који омогућава елек-
тронску размену података и докуме-
ната између државних институција.

Лидија Милићев и Славољуб Сте-
пић, начелници служби за катастар 
непокретности били су гости ТВ Сту-
дио Б и ТВ Пинк и говорили о оза-
коњењу објеката и прецедури уписа 
хипотеке на непокретности.

Директору РГЗ-а Борку Драшковићу признање Светске банке

Светска банка доделила је Сер-
тификат захвалности дирек-
тору Републичког геодетског 

завода Борку Драшковићу за допри-
нос студији „Жене, бизнис и закони 
2018“.

Приступ жена остваривању пра-
ва на непокретностима у Србији сту-
дија Светске банке оценила је мак-
сималном оценом што нашу земљу 
сврстава у ранг са водећим држава-
ма Европе као што су Немачка, Фран-
цуска, Шведска.

„Доприноси као Ваш су од суштин-
ске важности како би се осигурао 
квалитет и тачност података које 
прикупљамо и анализирамо“, наве-
ла је Рита Рамаљо из Светске банке 
у свом писму директору РГЗ-а Борку 
Драшковићу.

У студији су оцењиване могућ-
ности жена на остваривање права 
на непокретности у брачној заједни-
ци, приликом наслеђивања, као и 
обим права располагања непокрет-
ном имовином.

 „Жене, бизнис и закони 2018“ је 
пето бијенално издање истраживања 
које пружа објективне мере правних и 
регулаторних препрека за жене у пре-

дузетништву и при запошљавању. Сту-
дијом је обухваћено 189 земаља, а по 
први пут је уведено оцењивање пре-
ма индикаторима.


