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У Палати Србија одржан проширени 
колегијум РГЗ-а

Страна 2.

На проширеном колегијуму окупили су се начелнци служби за катастар 
непокретности и менаџмент Републичког геодетског завода, како би 
сумирали учињено у 2019. години и изнели планове за наредну годину.

Потписан споразум о пресељењу Службе 
за катастар непокретности у просторије 
Општине Раковица

Страна 4.

Представници Републичког геодетског завода и београдске општине 
Раковица потписали су уговор о сарадњи којим општина уступа 
просторије Служби за катастар непокретности Раковица.

Студијска посета 
Краљевини Шведској 
учесника пројекта 
„Унапређење пословне 
климе у Србији“

Страна 5.

Представници Европске 
асоцијације геодета у 
посети РГЗ-у

Страна 6.

Почетак сарадње са 
колегама из Гвајане

Страна 6.
Медији у Гвајани пренели 
су интервјуе представника 
Републичког геодетског завода 
и Комесаријата за земљиште и 
премер Гвајане.
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РГЗИНФО
У Палати Србија одржан проширени колегијум РГЗ-а

Наставак са стране 1.

Директор Републичког геодет-
ског завода мр Борко Драшко-
вић одржао је уводни говор у 

коме је начелнике служби за катастар 
непокретности и одељења Републич-
ког геодетског завода упознао са пла-
новима развоја за наредни период, са 
посебним акцентом на развој у доме-
ну људских ресурса.

Тема колегијума била је „Уред-
ба о вредновању радне успешнос-
ти“ о којој је говорила начелница 
Одељења људских ресурса Ивана 
Лаловић, а у наставку су колегини-
це презентовале софтвер за менаџ-
мент људских ресурса.

Након презентовања новог 
софтвера организован је обилазак из-
ложбе „Ништа више није далеко“ у ор-
ганизацији Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 

У другом делу колегијума Анали-
зу рада служби за катастар непокрет-
ности презентовале су колегинице 
Сања Новаковић и Јасмина Петко-
вић из Одељења за праћење проје-
ката, аналитику и праћење реализа-
ције рада.

Затварање колегијума пратила су 
бројна питања учесника која су била 
упућена презентерима и директору 
Републичког геодетског завода мр 
Борку Драшковићу.
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РГЗИНФО
Обилазак изложбе „Ништа више није далеко“

У току колегијума Републичког 
геодетског завода који је одр-
жан у Палати Србија 18. де-

цембра 2019. године, организован је 
обилазак изложбе „Ништа више није 
далеко“ у организацији Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре. У наставку можете 
погледати фотографије обиласка пет 

тематских сала, у којима су предста-
вљени објекти, фотографије и филмо-
ви о инвестицијама у свим области-
ма грађевинарства, инфраструктуре 
и саобраћаја.

Сале су посвећене новим коридо-
рима, железничкој инфраструктури и 
новим аеродромима.

У сали Kоридор 10 посетиоци су 
прошли кроз макете тунела Манајле 
и моста Врла.

У сали “Милош Велики” налазе се 
информације и фотографије у вези 
са ауто-путем од Београда до Чачка, 
а део ове сале посвећен је српском 
владару, кнезу Милошу Обреновићу, 
по којем је ауто-пут добио име, са 
кнезовом одећом и документима из 
његовог времена.

У сали Железница посетиоци су 
могли да осете како изгледа вожња 
новим возовима који саобраћају ре-

конструисаним пругама, испробају 
вагон-ресторан и виде велику мапу 
српских пруга. 

У сали Авио-саобраћај преставље-
на су три међународна аеродрома у 
Србији, историја ваздухопловства и 
институције у ваздушном саобраћају, 
а посебна занимљивост су симулато-
ри слетања на аеродроме.

У петој сали представљени су луке 
и бродоградилишта у Србији, нови са-
времени системи и уређаји за упра-
вљање пловидбом, а део сале пос-
већен је улагањима у комуналну 
инфраструктуру, укључујући фабри-
ке воде и постројења за пречишћа-
вање отпадних вода, као и савреме-
не системе за прикупљање и прераду 
чврстог отпада.
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РГЗИНФО
Потписан споразум о пресељењу Службе за катастар 
непокретности у просторије Општине Раковица

Наставак са стране 1.

Представници Републичког геодетског завода и 
београдске општине Раковица потписали су да-
нас уговор о сарадњи којим се уређује начин ко-

ришћења просторија те општине у које ће се преселити 
део Републичког геодетског завода - Служба за катастар 
непокретности Раковица.

Радови на адаптацији просторија у којима ће се нала-
зити катастар, које сопственим средствима финансира 
општина Раковица, су у току и планирано је да катастар 
у тој општини већ у јануару почне са радом.

Уговор су у згради општине Раковица потписали 
председник те општине Владан Коцић и директор РГЗ-
а Борко Драшковић, у присуству заменика градоначе-
лника Горана Весића и државног секретара у МУП-у Ми-
лосава Миличковића.

„Наш план је да заједно са РГЗ-ом у већини београд-
ских општина оснујемо овакве испоставе. Завршена је 
оваква испостава на Чукарици а у плану је Врачар", ре-
као је Весић.

Према уговору који је потписан, за РГЗ издвојене су 
просторије у сутерену површине око 340 метара ква-
дратних, седам канцеларија на четвртом спрату и шал-
тери 14, 15 и 16 у Услужном центру општине Раковица.

Учињен је велики искорак тиме 
што је превазиђен деценијски 
начин одржавања катастра не-

покретности и методологије приме-
не аналогних система.

Од 01.01.2020. године почиње 
се са применом Одлуке о престан-
ку коришћења аналогних катастар-
ских планова. Даном почетка при-

мене Одлуке одржавање катастра 
непокретности вршиће се на ди-
гиталним катастарским планови-
ма насталим у поступку њихове 
дигитализације. 

Применом Одлуке обезбедиће 
се пуна подршка успостављању Ин-
тегрисаног система катастра не-
покретности (ИСКН) – који не подржа-

ва аналогне формате. ИСКН се развија 
у оквиру Пројекта „Унапређење 
земљишне администрације у Ср-
бији“, који има за циљ да успоста-
ви ефикасан, транспарентан, досту-
пан и поуздан систем за управљање 
непокретностима.

Од јануара само дигитални катастарски планови
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РГЗИНФО
Студијска посета Краљевини Шведској учесника 
пројекта „Унапређење пословне климе у Србији“

Наставак са стране 1.

Студијска посета Краљевини 
Шведској је организована од 
01.12. до 7.12.2019. године у 

општини Јевле (Gävle). У радној посе-
ти учествовали су представници једи-
ница локалних самоуправа који учест-
вују у пројекту „Унапређење пословне 
климе у Србији“ (Ариље, Бор, Ваљево, 
Ћуприја, Књажевац, Сомбор, Врање, 
Зрењанин, Пирот, Пожаревац) и део 
имплементационог тима Републичког 
геодетског завода.

Делегацију из Србије су примили 
господин Андерс Линдквист, заменик 
генералног директора Лантматерије-
та (Lantmäteriet - шведска агенција за 
катастар, картографију и регистра-
цију земљишта), госпођа Зоја Фарај, 
менаџер пројекта у Лантматеријету, 
госпођа Ева Аландер, председавајућа 

Савета у општини Јевле, госпођа Ани-
ка Линдквист, начелница међународ-
ног одељења у општини Јевле.

Циљ посете је подизање капаци-
тета јединица локалних самоуправа и 
имплементационог тима РГЗ-а. Обука 

се одвијала у просторијама Лантмате-
ријета и у општини Јевле.  У Лантмате-
ријету предавачи су говорили на тему: 

Области рада:
•	 Организација, надлежности и 

улога Лантматеријата у развоју 
друштва

•	 Комуникација и сарадња у Лант-
метеријету

•	 Паметно креирање сарадње
Оптина Јевле је организовала пре-

зентације које су се односиле на сле-
деће области:
•	 Презентација улоге и надлеж-

ности општина у Шведској.  Како 
су општине организоване и како 
се финансирају?

•	 Систем инвестиционе подршке у 
Шведској и Јевлебоју

•	 Привлачење инвестиција и нових 
компанија у општину и подршка 
раста постојећих компанија

•	 Процес планирања и коришћење 
ГИС-а у општини

•	 Привлачење људских ресурса и 
развој вештина, улога одељења 
за људске ресурсе

•	 Интернационализација као алатка 
у развоју унутар општине

•	 Теренске посете постојећим и пла-
нираним индустијским зонама и 
инвестиционим подручјима
Представници једницина локал-

них самоуправа су приликом обуке 
учествовали у стручној дискусији, 
показали високу мотивисаност за 
унапређење пословања у својој ло-
калној јединици као и сагледавање 
могућности даљег развоја једини-
ца локалних самоуправа. Пројекат 
„Унапређење пословне климе у Ср-
бији“ је кренуо са реализијом јед-
них од циљева пројекта, и неке од 
инвестиционих локација су већ по-
стављене на дигиталној платформи 
Геосрбија.
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РГЗИНФО
Почетак сарадње са колегама из Гвајане

Наставак са стране 1.

Mедији у Гвајани пренели су ин-
тервјуе представника Репу-
бличког геодетског завода и 

Комесаријата за земљиште и премер 
Гвајане и најавили почетак сарадње 
две институције као резултат студијске 
посете Србији и РГЗ-у. Колеге из Гваја-
не боравиле су у Београду у јулу 2019. 
године. Србија ће помоћи у форми-
рању географске базе података.

Комисија за земљиште и премер 
Гвајане (GLSC) ради са Владом Репу-
блике Србије на изради одрживог 
плана за Националну инфраструктуру 
геопросторних података (NIGP) и гео-

просторне политике, како је јуче са-
општило Одељење за информисање 
јавности (DPI).

На јучерашњој конференцији за 
штампу, менаџер Дивизије за инфор-
мационе системе GLSC-а Дејвид Кол је 
објавио да је комисија одржала про-
дуктивне дискусије са Дарком Вуче-
тићем, који је Начелник Центра за 
управљање геопросторним инфор-
мацијама Републичког геодетског за-
вода Србије из централне Европе.

Ови разговори би требало да до-
веду до развоја одрживе стратегије 
за геопросторне информације која 

се заснива на технологији, за коју се 
Кол нада да ће бити завршена у на-
редних пет година. Према DPI, такође 
је рекао да се политика геопростор-
них информација тренутно развија на 
нивоу Кабинета. Ово је битно, наро-
чито имајући у виду потенцијал еко-
номских промена и прву производњу 
нафте у Гвајани.

„Специфичне области сарадње 
које разматрамо се тренутно одно-
се на помоћ у добијању подршке 
за креирање нечега што називамо 
„Национална инфраструктура гео-
просторних података“ која у сушти-
ни представља платформу...полити-
ка и стандарда и аранжмане између 
институција ради максималног ко-
ришћења геопросторних информа-
ција“, напомиње он.

Додаје да је Комисија развила 
план пута за финализирање таквог 
акта.

Вучетић је рекао да му је задо-
вољство да ради са GLSC-ом и владом 
на овом подухвату и такође је нагла-
сио значај овакве активности. „Геоп-
росторни подаци су веома битни и 
могу помоћи да се ослободи моћ по-
тенцијала свих влада широм света“.

Представници Европске асоцијације геодета у 
посети РГЗ-у

Наставак са стране 1.

Председник асоцијације Морис 
Барбиери, потпредседник То-
мас Јакубау, генерални дирек-

тор Јан-Јивес Пирлот, потпредседник 
групе приватних геодетских органи-
зација Дитрих Коленпрат и представ-
ници Словеније и Француске, Матијаж 
Грилц и Николас Смит представили 
су активности Европске асоцијације 
геодета.

Састанку су присуствовали дирек-
тор РГЗ-а мр Борко Драшковићи, по-
моћник директора Дејан Ђорђевић, 
председник Управног одбора Ин-
жењерске коморе Србије мр Зоран 
Илић и Сава Станковић заменик пред-
седника Савеза геодета Србије.

У току дебате представници Ев-
ропске асоцијације геодета исказали 

су жељу да се Републички геодетски 
завод прикључи њиховој организа-
цији како би се успоставила сарадња 

и омогућило преношење међусобних 
искустава геодетских организација на 
простору Европе.
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РГЗИНФО

РГЗ у медијима
У емисији „Београде, добро јутро!“ 

на ТВ Студио Б током децембра теме о 
којима су говорли представници Ре-
публичког геодетског завода биле су 
разноврсне.

О новинама у геодетском послу, 
контроли водостаја и трендовима у 
заштити од поплава говорио је Да-
нило Луковић. Он је посебно иста-
као пројекат израде Мапе зашти-
та од поплава, којим ће се добити 
дигитални модел терена, на осно-
ву кога ће Републичка дирекција за 
воде приступити изради мапа по-
моћу којих се ће се знати колико је 

неко подручје угрожено сваким по-
растом водостаја.

Шта је комасација и шта ће за-
кон о комасацији донети објасни-
ла је Маја Радовић. Циљ овог зако-
на је да се процес комасације прати 
на централном нивоу у Министар-
ству пољопривреде, шумарства и во-
допривреде уз помоћ дигиталне плат-
форме Геосрбија.

О догађајима који су обележили 
годину за нама говорила је Маја Ра-
довић. Том приликом подсетила је на 
запошљавање младих људи, сарадњу 
са Заводом за трансфузију крви, диги-

талну трансформацију Републичког 
геодетског завода и израду Адресног 
регистра.

У емисији „Јутро са Сањом“ о диги-
талној трансформацији Републичког 
геодетског завода говорила је Данка 
Гарић, помоћница директора у Секто-
ру за информатику и комуникационе 
технологије. Оно што је специфично у 
Сектору за информатику и комуника-
ционе технологије РГЗ-а је да у њему 
раде геоинформатичари који раде на 
развијању информационог система 
катастра непокретности, адресног ре-
гистра, еШалтера, итд.

Нови закон о 
комасацији
Радна група коју је формирао Ми-

нистар пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, а у којој 

су, између осталих, заступљени пред-
ставници Управе за пољопривредно 
земљиште и РГЗ-а, активно ради на 
изради новог закона којим ће се на 
модеран, ефикасан и транспарентан 
начин уредити поступак комасације 
земљишта.

Централизација спровођења про-
цедура, уз коришћење модерних гео-
графско-информационих система, ће 
омогућити знатно лакше праћење спро-
вођења процедура комасације и на ло-
калном и на државном нивоу, што ће 
допринети бољем планирању финанси-
рања и ефикаснијем коришћењу ресур-
са одвојених за потребе спровођења 
процеса комасације и омогућити да ло-
калне самоуправе за процесе комаса-
ције добију стручне кадрове који имају 
искуство у спровођењу процедура.

Коришћењем нових технологија, ин-
формационих система и геопросторних 
портала (попут портала www.geosrbija.
rs ) омогућиће се брз и транспарентан 
приступ подацима у поступку комаса-
ције свим учесницима у поступку.

У седишту Републичког геодетског 
завода организoвана је обука у 
сарадњи са Националном ака-

демијом за јавну управу, током које је 
анализиран нови Закон о заштити по-
датака о личности.

Обуку је водио акредитовани ре-
ализатор Националне академије за 
јавну управу Златко Петровић. Он је 

са представницима Републичког ге-
одетског завода дискутовао о чла-
новима Закона о заштити података о 
личности који се односе на Републич-
ки геодетски завод и примерима из 
праксе приближио овај сегмент.

Током дискусије учесници су по-
стављали питања и активно учество-
вали у тумачењу чланова закона.

Обука из области заштите 
података о личности
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РГЗИНФО
Додела новогодишњих пакетића Геосиндиката
У Дечијем културном центру 

одржана је прва додела ново-
годишњих пакетића од стране 

Геосиндиката. Свечаној додели па-

кетића претходила је представа ,,Од 
љубави злоћа онемоћа" која је оду-
шевила све присутне малишане, али 
и родитеље. 


