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Решавање заосталих предмета кроз 
пројекат Светске банке 
У фебруару 2016. РГЗ је објавио 
јавни конкурс како би средстви-
ма из кредита Међународне бан-
ке за обнову и развој (у даљем 
тексту: Светска банка) ангажовао 
индивидуалне консултанте који 
ће у наредних годину дана ради-
ти на решавању заосталих пред-
мета како би се остварила дневна 
ажурност у катастру. Једну трећи-
ну предмета представљају захте-
ви за исправке уписа који је из-
вршен у поступку успостављања 
Катастра непокретности. 

Геометар у поступку реша-
вања предмета за одржавање 
катастра непокретности (60 ин-
дивидуалних консултаната) ће 
радити у службама за катастар 
непокретности на пословима 
провођења промена, одржа-
вајући дневну ажурност у реша-
вању свих примљених налога од 
дипломираног правника или ге-
одетског стрчњака. 

Геодетски стручњак у служ-
бама за катастар непокретности 
(16 индивидуалних консултан-
та) ће радити на пословима ре-
шавања заосталих предмета у 
поступку израде првостепених 
решења с циљем елиминисања 
кашњења. Консултант треба да 
обезбеђује стручну и техничку 
подршку дипломираним правни-
цима, контролише поднете захте-
ве за исправку уписа и захтеве 
за уписе права и непокретнос-
ти који садрже стручни аспект о 
чему даје писмене налоге, разја-
шњава и решава стручне проб-
леме и приговоре у процесу ре-

шавања у складу са Законом и 
важећом подзаконском регула-
тивом у сарадњи са дипломира-
ним правницима.

Дипломирани правник 
за рад на предметима одржа-
вања Катастра непокретности 
(65 индивидуалних консултан-
та) ће радити на пословима ре-
шавања заосталих предмета у 
поступку израде првостепених 
решења с циљем елиминисања 
кашњења. Kонсултант ће реша-
вати најкомплексније предмете 
и исправку грешака у КН. Обим 
рада и надлежности консултан-
та су следеће: провера подне-
тих захтева за упис права (прав-
ни аспект), припрема налога за 
израду закључака за допуну спи-
са – достављање доказа у складу 
са Законом, по потреби позива-
ти странке са правним интере-
сом на јавну расправу, бити од-
говоран је за правилност уписа 
права на непокретностима, во-
дити усмену расправу у току 
поступка, захтевати неопход-
на објашњења и доказе од но-
силаца права на непокрет-
ностима, документа из архиве 
земљишне књиге и архиве служ-
би ради правилног решавања 
по захтеву, у сарадњи са геодет-
ским стручњаком разрешавати 
техничке и правне нејасноће у 
току процеса и доноси решења 
о одбијању и одбацивању за-
хтева за упис права и даје налог 
за израду решења којим се до-
звољава упис права у одгова-
рајућем програмском пакету.

правник са положеним пра-
восудним испитом - правник за 
контролу предмета КН у одржа-
вању (14 индивидуалних консул-
танта) ће на нивоу службе за ка-
тастар непокретности заједно 
са начелником службе вршити 
контролу над радом ангажова-
них консултаната, као и решава-
ти најсложеније предмете. Дуж-
ност Консултанта на пословима 
контроле предмета одржавања 
катастра непокретности је да: 
планира, организује и прати ре-
ализацију решавања заосталих 
предмета, праћење ефикасности 
и правилности рада геодетских 
стручњака на провођењу про-
мена у бази података катастра 
непокретности, пружање струч-
не и саветодавне помоћи и ре-
шавање најсложенијих предмета.

Након завршене селекције 
биће формирани тимови у који-
ма ће радити по један геодета и 
један правник и којима ће бити 
ојачане Службе за катастар не-
покретности. У зависности од 
броја заосталих предмета, у јед-
ној Служби може бити ангажова-
но до 6 тимова подршке за реша-
вање заосталих предмета.

Селекција консултаната се 
врши у складу са процедуром за 
Селекцију индивидуалних кон-
султаната (ИК) која је прописана у 
документу Светске банке под на-
зивом Смернице: селекција и за-
пошљавање консултаната од стра-
не Зајмопримаца Светске банке, 
издатом у јануару 2011. године (са 
ревизијом из јула 2014. године).
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Потпредседница Владе Зорана 
Михајловић примила делегацију Светске 
банке поводом пројекта у РГЗ-у
Мисија Светске банке која прати реализацију пројекта „унапређење 
земљишне администрације у Србији”  на састанку са потпредседницом Владе 
и министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зораном 
Михајловић, 24. фебруара у Влади Србије, размотрила је напредак пројекта 
и посебну пажњу посветила резултатима имплементације обједињене 
процедуре за издавање грађевинских дозвола.

Директор Републичког геодетског завода Бор-
ко Драшковић презентовао је на који начин ће 
сателитски снимци бити кориштени у Републич-
ком геодетском заводу за потребе масовне про-
цене вредности непокретности, као и потребе 
за сателитским снимцима у другим државним 
институцијама. 

Пројекат добро напредује, констатовао је ди-
ректор Светске банке за Србију Тони Верхеијен, 
након излагања председника Савета пројекта и 
државног секретара у Министарству грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре Дејана 
Трифуновића. Светска банка ће у оквиру проје-
кта „Унапређење земљишне администрације у Ср-
бији“ подржати даљи развој Националне инфра-
структуре геопросторних података (НИГП) и развој 
геопортала. До краја године биће усвојен Закон о 
НИГП-у којим ће у српско законодавство у потпу-
ности бити транспонована INSPIRE директива.

Мисија Светске банке реализована је у пери-
оду од 22. до 26. фебруара и почела је уводним са-
станком на коме су присуствовали чланови тима 
Светске банке Викторија Стенли, Бенедикта Оли-
веирос, Антони Лемб и Румијана Тончевска, ди-
ректор пројакта „Унапређење земљишне админи-
страције у Србији” Драган Павловић и менаџмент 
РГЗ-а.

Директор Борко Драшковић презентовао 
је члановима Мисије предузете активности и 
планове за наредни период, а затим се детаљ-
но разговарало о подкомпонентама Б и Ц. Чла-
нови тима Светске банке истакли су важност 
примене искустава и знања стечених на пре-
тходном пројекту, посебно у области инфор-
мационих технологија и подржали идеју за 
увођење система за е-Учење како би се обез-
бедила континуирана и лако доступна обука за 
све запослене. Имајући у виду промене закона 
и подзаконских аката, као и увођење нових на-
длежности Републичком геодетском заводу, не-
опходно је стално усавршавање и проширење 
знања запослених.

Чланови Мисије су током радне недеље 
одржали састанак са координатором Секто-
ра за катастар непокретности Мирјаном Радо-
вић и разговарали о питању решавања заоста-
лих предмета у првом степену, а на састанку на 
ком се придружио и тим за родну равноправ-
ност дискутовано је и о организацији мобил-
них канцеларија катастра непокретности и на-
чину праћења питања родне равноправности 
кроз пројекат. 

Питање компоненте пројекта које се односи 
на решавање заосталих предмета у другом сте-
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пену размотрено је са помоћником директора 
Сектора за правне послове Миљаном Кузмано-
вић Костић .

Тим Сектора за геодетске радове и помоћ-
ник директора Ванчо Божинов са тимом Свет-
ске банке дефинисао је приремне послове које 
је потребно обавити за набавку опреме и ан-
гажовање консултаната у оквиру компоненте 
Ц пројекта која се односи на институционални 
развој и модернизацију РГЗ-а.

Током мисије Светске банке највише време-
на је посвећено стратегији развоја информа-
ционог система за катастар непокретности. На 
састанку са директором РГЗ-а Борком Драш-
ковићем и помоћником директора Сектора 
за информационе технологије Веселином Ба-
кићем  тиму Светске банке придружили су се и 
представници норвешког Картверкета који су 
са тимом РГЗ-а радили на дефинисању радних 
процеса који би требало да буду преточени у 
софтверско решење.

Током Мисије, 23. фебруара, одржана је и се-
дница пројектног Савета којој су као гости при-
суствовал представници Светске банке Викто-
рија Стенли и Никола Иле. 

Пре завршног састанка Мисије, финална пи-
тања су закључена на састанку који је био ор-

ганизован у Министарству грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре на коме су чланове 
Мисије примили државни секретари Имре Керн 
и Дејан Трифуновић и саветници у Министарству 
Јованка Аканацковић и Никола Миливојевић. 

На само завршном састанку потврђени су по-
стигнути договори током Мисије и одређени 
рокови за завршетак планираних активности. 
Представници Светске банке потврдили су да 
су задовољни темпом реализације пројекта и да 
се сви планирани послови обављају на време.

Именовањем председника 
Савета Националне инфра-
структуре геопросторних по-
датака Борка Драшковића, на 
седници Владе Републике Ср-
бије 2. фебруара 2016. ство-
рени су услови за одржавање 
девете седнице Савета НИГП-
а. Седница је одржана у Ре-
публичком геодетском заво-
ду 29. фебруара 2016. године.

Након усвојеног дневног 
реда, записника са осме сед-
нице Савета и годишњег из-
вештаја о активностима на 
оснивању НИГП-а за 2015. го-
дину, чланови Савета НИГП-а 
разговарали су о Нацрту за-
кона о Националној инфра-
структури геопросторних по-
датака. Подржан је предлог 
да се започне са јавном рас-
правом и да Закон о НИГП-у 
буде усвојен до краја 2016. 

године. Када Закон буде сту-
пио на снагу INSPIRE дирек-
тива Европског парламента 
биће у потпуности пренета у 
национално законодавство.

Током Мисије Светске 
банке од 22. до 26. фебру-
ара, потврђено је да ће у ок-
виру пројекта „Унапређење 
земљишне администрације 
у Србији” бити подржан 
даљи развој Националне 
инфраструктуре геопро-
сторних података и да ће 
бити обезбеђена средства 
за пуни развој националног 
геопортала. 

НИГП омогућава да се 
просторни подаци које посе-
дују различите државне ин-
ституције и јавна предузећа 
лако повежу и размењују пу-
тем интернета и на тај начи, 
међусобно повезани, буду 

лако доступни крајњим 
корисницима.

Национална инфраструк-
тура геопросторних података 
треба да омогући заједнички 
национални оквир за приступ 
подацима од значаја за жи-
вотну средину, управљање у 
ванредим ситуацијама услед 
природних непогода као што 
су поплаве, земљотреси, шум-
ски пожари и сл. Успешно ус-
постављен НИГП предстваља 
и важан ослонац е-Управе.

Задатак Националне ин-
фраструктуре геопросторних 
података је и успостављање 
и одржавање међународне 
сарадње ради узајамне раз-
мене информација и серви-
са о простору, при чему је 
нарочито важна сарадња на 
европском нивоу у области 
геоинформација.

Девета седница Савета НИГП-а
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Канцеларија РГЗ-а у услужном 
центру у Калуђерици

Састанак националних координатора 
ИМПУЛС пројекта
у јевлеу се, на састанку националних координатора, 2-3 фебруар, детаљно 
разговарало о предлозима и сугестијама за успешну имплементацију пројекта.

У просторијама Месне заједни-
це у Калуђерици почела је са ра-
дом испостава Градске општине 
Гроцка. Aдминистративни услуж-
ни центар обухвата републичке, 
градске и општинске службе на 
једном месту.

Свечаном отварању админи-
стративног услужног центра у 
Калуђерици присуствовали су 
градски менаджер Горан Весић, 
председник општине Гроцка 
Стефан Дилберовић, директор 
Републичког геодетског заво-
да Борко Драшковић, начелник 

Службе за катастар непокрет-
ности Гроцка Ненад Тесла, као 
и директори јавних предузећа 
која су отворила своје испоста-
ве у Калуђерици.

Отварање канцеларије ка-
тастра у Калуђерици учинило је 
да 40.000 грађана Калуђерице, 
Лештана, Винче, Болеча и Рито-
пека сада много брже може да 
дође до услуга Републичког ге-
одетског завода.

Канцеларија катастра у Ка-
луђерици део је Службе за ка-
тастар непокретности Гроцка.

Након увода од стране шведских експерата, раз-
говарало се о заједничкој визији и будућим актив-
ностима на пројекту. Изведена је заједничка вежба 

визуелизације и планирања процеса и активнос-
ти и разматрана је њихова узајамна интеракција. 
Током ове вежбе одређени су и индикатори учин-
ка и ризици за сваку активност.

Такође је размотрен и нови пилот пројекат, а 
затим и апликација која би послужила за бољу ко-
муникацију и размену докумената између учесни-
ка пројекта.

Још једном је одређен и буџетски оквир за ИМ-
ПУЛС пројекат и дефинисан је садржај за интер-
нет страницу која ће послужити за презентацију 
ИМПУЛС пројекта.

На крају, кратким презентацијама национални 
координатори упознали су колеге из региона о 
активностима, иницијативама и пројектима уну-
тар својих организација.

На основу члана 181. тач. 
6) и 8) Закона о државном 
премеру и катастру („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 
18/10, 65/13, 15/15 – УС и 
96/15), директор Републич-
ког геодетског завода до-
нео је Правилник о катас-
тарском премеру и катастру 
непокретности.

Правилником се про-
писују технички нормати-
ви, методе и начин рада 
који се примењују у катас-
тарском премеру, обно-
ви и одржавању катастра 
непокретности.

Правилник је објављен 
у „Службеном гласнику РС” 
број 7/16, а ступа на снагу 6. 
фебруара 2016. године.

Правилник о 
катастарском 
премеру и 
катастру не-
покретности


