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Први споразум о формирању 
академске мреже за коришћење 
геопросторних података

Страна 2.

Директор РГЗ-а мр Борко Драшковић и декан Архитектонског факултета 
проф. др Владан Ђокић потписали су Споразум о сарадњи између две 
институције. 

Успешно реализована 16. 
„Летња школа урбанизма“

Страна 3.

Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод организовали 
су међународни научно-стручни скуп са темом „Будућност градова и 
урбанизма” у оквиру 16. „Летње школе урбанизма”.

Геосиндикат обезбедио 
за запослене 4000 
заштитних маски и 800 
литара асепсола

Страна 4.

После седам дана 
примене нове Уредбе 
шалтери катастра 
празни

Страна 2.

Празна шалтер сала је само још 
једна потврда да је Републички 
геодетски завод био у праву.

РГЗ у медијима
Страна 4.
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РГЗИНФО

Д иректор РГЗ-а мр Борко Драшковић и декан Ар-
хитектонског факултета проф. др Владан Ђокић 
потписали су Споразум о сарадњи између две ин-

ституције. Састанку су присуствовали и проф. др Ксенија 
Лаловић и асистент мр Филип Петровић, а разговарало се 
о могућностима за проширење сарадње са другим факул-
тетима у чијем су делокругу просторни подаци.

Академска мрежа за коришћење геопросторних 
података имала би за циљ да пружи подршку за доно-
шење одлука за развој еПростора и паметних градо-

ва коришћењем савремених алата и дигиталних мето-
да. Академска мрежа имала би задатак да својим радом 
одговори на потребе привреде и допринесе одрживом 
развоју.

Архитектонски факултет и Републички геодетски завод 
заједно ће ући у реализацију пројекта са којим ће конку-
рисати за награду у области урбане приступачости ZERO 
2021 коју додељује UN HABITAT. Пројекат би био наставак 
успешног пројекта „Према приступачним гардовима у Ср-
бији – инфраструктурна платформа занована на ГИС-у за 
урбане просторе“ за који је Архитектонски факултет већ 
добио награду ZERO 2020. Сарадња са РГЗ-ом обухватиће 
интеграцију резултата пројекта са подацима на ГеоСрбији 
и мапирање физичке приступачности објеката и површи-
на јавне намене особама са инвалидитетом. Посебан ак-
ценат биће на формирању коридора за безбедно кретање 
колица која користе особе са инвалидитетом.

Н евероватна, али истинита слика из београдског ка-
тастра из Улице 27.марта око 12 сати! Празна шал-
тер сала је само још једна потврда да је Републич-

ки геодетски завод био у праву када је упозоравао да су 
јавни бележници тражећи папирни извод листа непокрет-

ности били неправедни према грађанима, јер су их, са 
једне стране, приморавали да лично долазе на шалтере 
катастра, док су, са друге стране, своје услуге неоправда-
но наплаћивали.

РГЗ је успео да се уз подршку и разумевање Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре избо-
ри за Уредбу чија је примена почела 6. јула. Подсећамо, 
да Уредба  предвиђа да грађани по лист непокретности 
иду код нотара и у геодетске организације, као и да из-
нос који се наплаћује за ту услугу буде као у региону, а то 
је 540 динара.

Вредело је истрајати у борби да свима буде боље, лак-
ше и једноставније. Резултат је видљив после само седам 
дана примене нове уредбе Владе Србије – нема гужви на 
шалтерима служби за катастар чији запослени су били и 
биће увек на располагању грађанима Србије.

Први споразум о формирању академске мреже за 
коришћење геопросторних података

Наставак са стране 1.

После седам дана примене нове Уредбе шалтери 
катастра празни

Наставак са стране 1.
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У дружење урбаниста Србије и Републички геодетски 
завод организовали су међународни научно-струч-
ни скуп са темом „Будућност градова и урбанизма” у 

оквиру 16. „Летње школе урбанизма”. Скуп су отворили ди-
ректор Републичког геодетског завода мр Борко Драшко-
вић и председник Удружења урбаниста Србије др Алексан-
дар Јевтић. Тематске области скупа биле су:
•	 Град и урбанизам у контексту светских перспектива и 

глобалних токова
•	 Утицај управљачког система (прописи, процедуре, ин-

ституције) на уређење градских простора и развој ур-
банизма као дисциплине

•	 Инвестиционе мапе и тржиште непокретности у вре-
ме ванредног стања

•	 Практичне и теоријске реакције у српском граду и ур-
банизму на глобалне климатске промене и недостатак 
одговарајућих коректива у градској пракси (зелени ур-
банизам и архитектура, биоелектрична мобилност, би-
оклиматска енергетика, општа рециклажа…)

Стручњаци у оквиру својих сесија су покушали  да од-
говоре на питање каква је будућност градова у контексту 
светских перспектива и глобалних токова. У оквиру теме 
„Инвестиционе мапе и тржиште непокретности у време 
ванредног стања“ представљени су следећи радови: 

•	 Дигитална платформа инвестиционих локација као нов 
пословни модел

•	 Тржиште непокретности у време ванредног стања
•	 Стамбено-пословни комплекси и њихов утицај на тр-

жиште станова у Републици Србији

Из поменутих реферата и дискусије се види да је по-
следњих година Републички геодетски завод Републике 
Србије постигао много добрих резултата увођењем ди-
гитализације у пословне процесе институције, чиме се 
обезбеђује одрживост и конкурентност институције на 
глобалном нивоу. Превођењем геопросторних подата-
ка у дигитални облик пребацује се фокус на паметно ок-
ружење, е-простор и људске ресурсе. Тиме се утиче на 
формирање боље организационе и пословне климе. Из 
дискусије се могло закључити да је у Републичком геодет-
ском заводу покренут развој и имплементација пројека-
та и подстицај за унапређење редовних пословних про-
цеса. Скуп је одржан у периоду од 01. до 03. јула 2020. 
године у Пролом бањи.

Успешно реализована 16. „Летња школа урбанизма“
Наставак са стране 1.
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РГЗ у медијима
Наставак са стране 1.

У Јутарњем програму РТС-а и емисији „Београде, до-
бро јутро!“ на ТВ Студио Б било је речи о Уредби о 
условима издавања извода из листа непокретности 

и листа вода која од 06. јула 2020. године ступа на снагу, 
и о њој је говорила Огњенка Илић, помоћница директо-
ра Сектора за катастар непокретности. Она је нагласила 
бенефите, као и о цени листа непокретности која је про-
писана уредбом, и објаснила грађанима да државни ор-
гани не потражују лист непокретности већ га прибављају 
по службеној дужности.

Уредба о условима издавања извода из листа не-
покретности и листа вода била је тема коју је Јелена 
Усејновски представила. Она је истакла да је за лист не-
покретности потребно отићи код јавног бележника или 
у лиценцирану геодетску организацију уместо на шалтер 
Републичког геодетског завода. 

Након што је 06. јула 2020. године ступила на снагу 
Уредба о условима издавања извода из листа непокрет-
ности и листа вода у Службама за катастар непокретнос-
ти више нема гужве. О томе како је ова Уредба смањила 
број странака које долазе у катастар за ТВ Пинк говори-
ла је Милица Малешић, а за ТВ Студио Б и ТВ Прва Вања 
Радошевић.

Пројекат промене назива улица изложила је Весна 
Протулипац, шеф одсека за адресни регистар. Она је на-
гласила да је до сада у 120 општина завршен пројекат 
ажурирања адресног регистра, тј. да су у свим делови-
ма тих општина улицама додељени називи, а да се про-
мена назива улица може пратити на порталу геоСрбија. 

Најбројнији и једини репре-
зентативни синдикат у Репу-
бличком геодетском заводу, 

Геосиндикат, чини све да се испо-
штују прописане мере у спречавању 
ширења вируса Covid - 19. Сва сред-
ства за заштиту која су набављена, 
уз кординацију са Републичким ге-
одетским заводом, биће прослеђе-
на запосленима у предстојећем пе-
риоду, а Геосиндикат ће као и до сад 
наставити да брине о запосленима.

Геосиндикат обезбедио за запослене 4000 
заштитних маски и 800 литара асепсола

Наставак са стране 1.


