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Прва запошљавања у РГЗ после готово 
читаве деценије

Страна 2.

Републички геодетски завод на потпуно транспарентан начин спровео 
је конкурс за запошљавање на који је стигло преко 26000 пријава, што 
представља највећи конкурс који је до сада организовала једна државна 
институција!

Конференција о земљишту и сиромаштву
Страна 3.

Републички геодетски завод учествовао је на двадесетој „Конференцији 
о земљишту и сиромаштву” која се одржала у Вашингтону од 25.03. до 
29.03.2019. године у организацији Светске банке.

Сет података Србија у 
Великом рату 1914 – 1918

Страна 2.

Први историјски сет података добио 
је своје координате на порталу 
геоСрбија.

Интервју директора 
Борка Драшковића за 
лист Српска економија

Страна 4.

Директор Борко Драшковић рекао 
је да Републички геодетски завод 
мора да се реформише изнутра, да 
би био добар партнер свима.

Састанак директора 
РГЗ-а и директора 
Геодетске управе 
Словеније

Страна 2.

Директор Републичког геодетског 
завода Борко Драшковић посетио 
је Геодетску управу Републике 
Словеније.
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Састанак 
директора РГЗ-а 
и директора 
Геодетске 
управе 
Словеније

Наставак са стране 1

Н а радном састанку са генерал-
ним директором Геодетске уп-
раве Републике Словеније раз-

говарало се о сарадњи између ове 
две институције. Директор РГЗ Борко 
Драшковић, као представник Србије у 
UN GGIM Europe, такође је истакао мо-
гућности за сарадњу у пружању ква-
литетних података за праћење циљева 
одрживог развоја користећи подат-
ке којима управљају и одржавају ге-
одетске управе у региону Западног 
Балкана.

Томаж Петек, генерални директор 
Геодетске управе Републике Слове-
није, који је током овог мандата пред-
седавао и Извршним одбором UN 
GGIM Europe, представио је напоре 
које је успешно провела Геодетска уп-
рава и Завод за статистику Републике 
Словеније у области геодетске и ста-
тистичке интеграције података. 

Прва запошљавања у РГЗ после 
готово читаве деценије

Наставак са стране 1.

Многи млади стручњаци у об-
ласти геодезије, права и ин-
форматике добили су при-

лику да буду носиоци промена и 
стварања катастра за 21. век. 

Значај овог конкурса је утоли-
ко важнији, ако се узме у обзир да 
је просек година запослених у Репу-
бличком геодетском заводу био пре-
ко 50. Млади кадрови донеће нову 
енергију у институцију која уводи 
бројне иновације и модерна техно-
лошка решења, допринеће рефор-
мама које су у току и решавању пред-
мета у катастру.

Конкурс за 455 радних места 
био је оглашен у априлу 2018. го-

дине, а како је број пријава био 
неочекивано велики, посебан 
изазов био је пажљиво обради-
ти сваку пријаву и цео поступак 
обавити транспарентно у складу 
са законом и подзаконским акти-
ма. На веб сајту Републичког гео-
детског завода током трајања се-
лекције кандидата, објављиване су 
информације о току конкурса, по-
стављени материјали за припре-
му кандидата за проверу стручног 
знања и редовно је ажуриран рас-
поред тестирања. Посао су доби-
ли кандидати који су показали нај-
боље стручно знање и познавање 
рада на рачунару.

Сет података Србија у Великом 
рату 1914 – 1918

Наставак са стране 1.

М инистарство културе и ин-
формисања и Републички 
геодетски завод спрове-

ли су још једну успешну сарадњу 
у оквиру Националне инфраструк-
туре геопросторних података. На-
кон објављивања сетова података 
о установама културе и непокрет-
них културних добара, сет података 
„Србија у Великом рату 1914-1918“ 
који обухвата најзначајније битке и 
бојеве Српске војске у отаџбини и 
ван ње добио је своје координате. 
Поред приказа зараћених страна, 
овај сет података садржи информа- ције о знаменитим личностима и са-

везницима Српске војске,  као и о 
поднетим губицима.

Објављивањем овог сета пода-
така Министарство културе и инфо-
рмисања и Републички геодетски 
завод наставили су своју међуинсти-
туционалну сарадњу и продужили 
национални пројекат сећања на Ве-
лики рат који је трајао у периоду од 
2014 – 2018. године.

На порталу геоСрбија тренут-
но постоји 225 сетова података 
који су бесплатно доступни свим 
грађанима.
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Конференција о земљишту и сиромаштву

Наставак са стране 1.

У  оквиру сесије „Родни аспе-
кти власништва над земљиш-
тем” којој је председавала 

Викторија Стенли, експерт Светске 
банке за управљање земљиштем, 
представљени су резултати Репу-
бличког геодетског завода у области 
унапређења родне равноправно-
сти у домену остваривања власнич-
ких права у Србији. Госпођа Стенли 

је нагласила да је иницијатива ро-
дне равноправности у области уп-
рављања земљиштем у Србији дала 
прве резултате који ће омогући-
ти бољи избор будућег правца и 
политике управљања земљишном 
администрацијом. 

Трећег дана конференције Репу-
блички геодетски завод је предста-
вио постигнуте резултате из области 
иновација у прикупљању и упра-
вљању геопросторним подацима. 
Руководилац панела госпођа Кетрин 
Келм, експерт Светске банке за упра-
вљање земљиштем је закључујући 
сесију рекла да је Србија по постиг-
нутим резултатима значајно испред 

осталих учесника сесије и један од 
лидера у примени ове методологије 
у прикупљању и управљању геопро-
сторним подацима. 

У оквиру сесије „Нове иницијати-
ве у области изградње капацитета“ 
представљена је презентација „Важ-

ност изградње капацитета и обука у 
пројектима које подржава Светска 
банка-Пример Републике Србије". 
Сесијом је председавала гђа Дија-
на Думаши, подпредседница Међу-
народне асоцијације геодета (ФИГ). 
Презентација је указала на досада-
шње резултате спроведених обука 
запослених у РГЗ-у, односно напре-
дак на Doing Business листи као ва-

жан резултат изградње капаците-
та у оквиру пројекта Светске банке: 
Унапређење земљишне администра-
ције у Србији. Гђа Думаши је изјави-
ла да презентација указује на кључ-
не резултате постигнуте на пољу 
обука у РГЗ-у и да охрабрује чиње-
ница о постојању плана за даље 
усавршавање знања и вештина за-
послених.  Посебно ју је обрадова-
ла чињеница да обуке запоселних 
нису само оријентисане на јачање 
техничких компетенција, већ и ко-
муникацијских вештина неопходних 
у раду са корисницима услуга Репу-
бличког геодетског завода. 
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У  оквиру редовног гостовања на ТВ Студио Б, у емисији „Бе-
ограде, добро јутро!“ говорили су стручњаци запослени у 
Републичком геодетском заводу. Теме гостовања биле су 

Масовна процена и Адресни регистар.

Јована Божинова говорила је о расту тржишта непокретнос-
ти и о томе како локација непокретности утиче на цену. Том при-
ликом истакла је које су то атрактивне локације у Београду, али 
и у другим деловима Србије и како су се кретале цене квадра-
та у протеклом периоду.

О масовној процени и њеној улози на тржишту непокретнос-
ти говорила је Милена Трифуновић. Том приликом је нагласила 
да масовна процена доводи до транспарентности тржишта не-
покретности, од којих бенефите имају и грађани и инвеститори.

О адресном регистру говорила је Сања Сабљић и том при-
ликом нагласила да у Републици Србији тренутно постоји око 
три милиона грађана који станују у улицама које немају назив. 
Ардесни регистар је пројекат који се реализује у сарадњи са ло-
калним самоуправама, а спроводи га тим састављен од 30 мла-
дих људи различитих струка. 

РГЗ у медијима

Директор Републичког геодетског завода, 
Борко Драшковић, дао је интервју пово-
дом доделе признања Реформатор годи-

не. У интервјуу се наводи да је процес рефор-
ми тежак и да је на том путу најбитније прво 
променити себе, па тако и РГЗ мора кренути од 

унутрашњих реформи. Реформу Републичког ге-
одетског завода подржала су многобројна ми-
нистарства, али и председница Владе Ана Брна-
бић од које је потекла иницијатива ажурирања 
Адресног регистра. Поред државних институ-
ција Републичком геодетском заводу највећу 
подршку пружа Светска банка и Владе Холан-
дије, Шведске и Велике Британије кроз разли-
чите пројекте. Реформатор године је само јед-
но од признања које је у претходном периоду 
добио директор Борко Драшковић, а нарочито 
је значајан сертификат Светске банке за допри-
нос студији „Жене, бизнис и закони 2018.“. Ре-
публички геодетски завод је са Драшковићем 
на челу остварио изузетне резултате у рефор-
мама правног оквира чији је циљ да се повећа 
број жена којима је доступно власништво над 
земљиштем и непокретностима.


