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Младе колеге и викендом на терену
Страна 2.

Председник Скупштине општине Коцељева и народни посланик из 
редова СНС-а Верољуб Матић сусрео се са младим колегама из РГЗ-а 
током њиховог рада на терену у оквиру пројекта Израда карата 
угрожености и карата ризика од поплава. 

Формирана Међуресорна радна група 
за унапређење поступка укњижбе 
имовине

Страна 3.

Радна група, коју чине еминентни стручњаци из својих области, 
формирана је са задатком да размотри предложене измене прописа у 
Правној анализи прописа од значаја за унапређење поступка укњижбе.

Међународна 
конференција 
„Дигитализацијом до 
развоја за одрживу 
будућност у источној 
Европи“

Страна 4.

Републички геодетски завод 
организоваће од 18. до 20. 
септембра у Врднику међународну 
конференцију

Студенти из Холандије 
веома задовољни 
праксом и радом РГЗ-а

Страна 6.

Директор РГЗ-а 
Борко Драшковић 
присуствовао отварању 
XV летње школе 
урбанизма

Страна 6.

Удружење урбаниста Србије и 
Републички геодетски завод 
су у Сомбору организовали 
међународни научно-стручни скуп, 
традиционалну, 15. Летњу школу 
урбанизма.
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РГЗИНФО
Младе колеге и викендом на терену

Наставак са стране 1.

Председник Скупштине општи-
не Коцељева и народни посла-
ник из редова СНС-а Верољуб 

Матић сусрео се са младим колегама 
из РГЗ-а током њиховог рада на те-
рену у оквиру пројекта Израда кара-
та угрожености и карата ризика од 
поплава. 

Данило Луковић, Немања Грујић, 
Александар Јемуовић и Александар 
Ћирић, запослени по последњем кон-
курсу за извршилачка радна места у 
Републичком геодетском заводу у 
Сектору геодетских послова, проте-
клог викенда радили су на извођену 
теренских радова за потребе реали-
зације пројекта од изузетног нацио-
налног значаја због успостављања 

водног информационог система за 
потребе управљања ризицима у слу-
чају поплава ИПА 2014 - Израда ка-
рата угрожености и карата ризика од 
поплава.

Током радова у Општини Ко-
цељева младе колеге угостио је 
председник Скупштине општине 

Коцељева и народни посланик Ве-
рољуб Матић, по струци такође дип-
ломирани геодетски инжењер. То-
ком неформалног разговора, колеге 
су упознале народног посланика са 
пројектом.

Теренски радови се реализују у 
периоду од 05.06. до 14.06.2019. го-
дине и обухватају послове одређи-
вања кота водомерних летви у циљу 

хармонизације висина на 13 мерних 
станица у сливу реке Колубаре.
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РГЗИНФО
Формирана Међуресорна радна група за 
унапређење поступка укњижбе имовине

Р адна група, коју чине еминент-
ни стручњаци из својих области, 
формирана је са задатком да 

размотри предложене измене пропи-
са у Правној анализи прописа од зна-
чаја за унапређење поступка укњиж-
бе имовине из Акционог плана Владе 
Републике Србије и да изврши коор-
динацију рада свих органа укључених 
у поступак. 

Потпредседница Владе и ми-
нистарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Зорана Михајловић 
за председницу Радне групе имено-
вала је Александру Дамњановић, др-
жавну секретарку у Министарству, 
док је за заменика председнице име-
нован Борко Драшковић, директор 
Републичког геодетског завода.

Решењем о образовању међуре-
сорне радне групе за разматрање 
предложених измена прописа од зна-

чаја за унапређење поступка укњиж-
бе имовине, потпредседница Владе 
и министарка Зорана Михајловић де-
легирала је 21 члана радне групе и то 
представнике Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструк-
туре, Републичког геодетског завода, 
Министарства финансија, Министар-
ства правде, Пореске управе, Канце-
ларије за информационе техноло-
гије и електронску управу, Коморе 
извршитеља, Јавнобележничке ко-
море, Кабинета председнице Владе, 
НАЛЕД-а и Правног факултета.

Радна група, којом ће руководи-
ти председник, а у одсуству, заме-
ник председника, сваких 15 дана из-
вештаваће министарку Михајловић о 
постигнутим резултатима у извршењу 
задатака.

Председник, на предлог радне 
групе, по потреби, моћи ће да анга-

жује и стручњаке који нису члано-
ви радне групе, а чији би ангажман 
допринео квалитетнијем и ефикас-
нијем раду на извршењу задатака. 
Учешће у раду Групе, могу, по позиву, 
узети и представници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, РГЗ-а или институција чији 
је рад у вези са темом коју обрађује 
Радна група и експерти специјализо-
вани за поједине области.

Циљ образовања Међуресорне 
радне групе је да размотри пред-
ложене измене прописа у Правној 
анализи прописа ради унапређи-
вања поступка укњижбе која се од-
носи на меру Смањења времена 
трајања поступка укњижбе из Ак-
ционог плана Владе Републике Ср-
бије. Предвиђено је да радна гру-
па свој задатак заврши до јануара 
2020.
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РГЗИНФО
Међународна конференција „Дигитализацијом до 
развоја за одрживу будућност у источној Европи“

Наставак са стране 1.

Р епублички геодетски завод организоваће од 18. до 
20. септембра у Врднику међународну конферен-
цију под називом „Дигитализацијом до развоја за 

одрживу будућност у источној Европи“.
РГЗ, као лидер у региону на пољу дигитализације и 

иновација, заједно с Развојним центром Европске коми-
сије (EU JRC), Светском банком, Економском комисијом 
УН за Европу (UNECE), Агенцијом УН за храну и пољопри-
вреду (FAO) и Експертском комисијом УН за управљање 
геопросторним подацима за Европу (UNGGIM-Europe).

Републички геодетски завод је изабран за домаћина 
и партнера у организацији овог важног интернационал-
ног догађаја због изузетних резултата које је остварио 
у претходном периоду на пољу дигитализације својих 
услуга, увођењем модерних техничких и технолошких 
решења и иновативности у области управљања геоп-
росторним информацијама и катастра непокретности.

Бити домаћин и коорганизатор једног овако важног 
интернационалног скупа је изузетна част за Републич-
ки геодетски завод и Републику Србију, али и велика 
сатисфакција свих запослених у овој институцији који 
напорно раде свих ових година како би нашим грађа-
нима и држави Србији обезбедили квалитетније и ефи-
касније услуге из наше надлежности. Захваљујући раду 

и резултатима, Републички геодетски завод је данас ин-
ституција у коју факултети из иностранства шаљу своје 
студенте на вишемесечну праксу, прима иностране де-
легације у оквиру студијских посета и организује важне 
интернационалне скупове као што је овај. На овај на-
чин Републички геодетски завод показује да је, заједно 
са Владом Србије уз подршку Светске банке, на добром 
путу да одговори изазовима 21. века.

Основна тема конференције је важност дигиталне 
трансформације државе и друштва са освртом на ди-
гиталне просторне податке и увођење иновативних 
услуга које се односе на регионално и просторно пла-
нирање, паметне градове и пољопривреду следеће ге-
нерације. Циљ конференције је да се упознају разли-
чите заинтересоване стране (јавни сектор, приватни 
сектор, академска заједница и остали) о значају при-
мене ИK технологија и промену трендова пословања у 
региону источне Европе.

Kонференција је најављена током гостовања пред-
ставника Републичког геодетског завода на ТВ Студио 
Б, и том приликом указано је на важност организовања 
оваквих скупова у нашој земљи и значај Републичког ге-
одетског завода у региону али и у свету када су у питању 
геопросторни подаци и катастар.



56/2019

РГЗИНФО
Издвајамо из медија: Блиц

Наставак са стране 1.
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РГЗИНФО

У  писму се наводи да је након 2 
године од почетка завшен про-
цес експропријације земљишта 

у Нишу и да је током те две године 
сарадња са службом за катастар не-
покретности у Нишу била на изузетно 
високом нивоу без и једног проблема.

Координатор 
пројекта 
железничке 
обилазнице око 
Ниша упутио писмо 
директору РГЗ-а 
Борку Драшковићу

Студенти из Холандије веома задовољни праксом и 
радом у РГЗ-у

Наставак са стране 1.

Студенти који су на пракси у Републичком геодет-
ском заводу, Барт Клостра и Лук Хофд, сматрају да 
је посао који се обавља у овој институцији на вео-

ма високом нивоу.
Они су се захвалили директору Републичког гео-

детског завода, Борку Драшковићу, на пруженој мо-
гућности да одраде праксу и нагласили да свако ко се 
бави геопросторним подацима и катастром схвата ка-
каве се фантастичне ствари раде у Републичком гео-
детском заводу. 

Директор РГЗ-а Борко Драшковић 
присуствовао отварању XV летње 
школе урбанизма

Наставак са стране 1.

Скуп је организован под по-
кровитељством републичког 
Министарства грађевинар-

ства, саобраћаја и инфраструкту-
ре, Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и овдашње 
локалне самоуправе. Свечано отва-
рање уприличено је у Великој сали 
Градске куће, а њему су поред градо-
начелнице Сомбора Душанке Голу-
бовић и сомборског главног урбани-
сте Милана Стојкова, присуствовали 
и председник Удружења урбаниста 
Србије др Александар Јевтић и ди-
ректор Републичког геодетског за-
вода Борко Драшковић.

Овај скуп реномираних српских 
стручњака из области урбанизма, 
који долазе из научних института, 
архитектонских и техничких факул-
тета, као и специјализованих јавних 
и приватних предузећа окупио је и 
њихове колеге из Северне Македо-
није, Хрватске и Босне и Херцегови-
не. Теме о којима се дискутовало на 
15. Летњој школи урбанизма биле 
разнолике, па је тако у фокусу стру-
ке било урбанистичко планирање у 
измењеном Закону о планирању и 
изградњи, анализа примене новог 
Закона о поступку уписа у катастар 
непокретности, национална инфра-
структура геопросторних података, 

као и искуства стручњака земаља у 
окружењу.

Посебна тема је била посвећена 
урбанизму и планирању градова у 
годинама које долазе, под називом 
„Будућност је пред нама“. Уједно „Ле-
тња школа урбаниста“ у Сомбору је 
била и прилика да Удружење урба-
ниста Србије и истоветно удружење 
војвођанских урбаниста одрже и 
своје редовне годишње Скупштине, 
али и да се сами увере у урбанистич-
ко наслеђе и решења овогодишњег 
града домаћина.

Главни сомборски урбаниста Ми-
лан Стојков се захвалио сарадници-
ма и рекао да се много ради на томе 
да се у локалној самоуправи ниво 
урбанистичког планирања поди-
гне на највиши ниво и да ове годи-
не предстоји рад на генералном ур-
банистичком плану за Град Сомбор.
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РГЗИНФО
У магазину CorD о сарадњи Републичког геодетског 
завода и Краљевине Шведске

Представљање новог сајта - upisnepokretnosti.rs

Током јуна трајало је представљање новог сајта 
upisnepokretnosti.rs јавности. На гостовањима у еми-
сијама ТВ Студио Б, Пинк и РТС 1 Маја Радовић је 

представила грађанима које су то информације које се 
могу пронаћи на новом сајту. Том приликом приказан је и 
промотивни видео који објашњава како на најједностав-
нији начин доћи до уписа непокретности у катастар, ка-
кав је поступак и која је документација потребна. На сајту 
постоји и форма преко које физичка и правна лица могу 
поставити питања везана за статус предмета или нека дру-
га питања која им могу помоћи при упису непокретнос-
ти у катастар.

Članovi tima projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“
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РГЗИНФО
О инфо центру
Т  оком јуна се у TВ емисијама у којима су гостовали 

представници Републичког геодетског завода нај-
више говорило о новинама у раду Инфо центра. С 

обзиром на велики број позива и фреквенцију питања, 
у плану је да се странкама које чекају слободног опе-
ратера омогући да бирањем тастера добију потребне 
информације од стране аутоматске секретарице. Ово 

ће смањити чекање и убрзати рад Инфо центра, јер ће 
са оператерима разговарати само грађани које инте-
ресује статус њиховог предмета. У наредном периоду 
планирано је да се у службама за катастар непокрет-
ности нађу инфо флајери на којима су промовисане 
WEB апликације које се налазе на сајту Републичког 
геодетског завода (www.rgz.gov.rs), а преко којих могу 

сазнати све што их интересује у вези захтева које желе 
поднети, статусу већ поднетих захтева и друге могућ-
ности које су им на располагању.

Потребна документација из катастра за поступак 
оставинске расправе

У  емисијама „Београде, добро јутро!“ и „Јутро са 
Сањом“ на ТВ Студио Б, о документацији потреб-
ној за оставинску расправу која се добија у ка-

тастру и о начинима на које корисници могу поднети 
захтев говориле су Наталија Пилиповић и Маја Радовић. 
Том приликом Наталија и Маја објасниле су грађанима 

шта је од документације потребно приложити катастру 
и коју документацију је могуће добити у службама за 
катастар непокретности. На youtube каналу Републич-
ког геодетског завода можете погледати снимке ова 
два гостовања.


