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На 2. страни

Потписан Споразум о сарадњи 
између ФОН-а и РГЗ-а 
У  просторијама Факултета потписан је Споразум о сарадњи између Факулте-
та организационих наука Универзитета у Београду и Републичког геодетског 
завода 17. новемра 2017. године. 

РГЗ у 
Координационом 
савету за 
електронску 
управу
Помоћник директора Сектора за ин-
форматику и комуникације Данка Га-
рић именована је за члана Координа-
ционог савета за електронску управу. 

Нови сајт РГЗ-а
Републички геодетски завод је у рад пустио нови веб сајт који би требало да корисницима омогући да на брз и лак на-
чин дођу до потребних информација. На 4. страни
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Са 1. стране

Потписан Споразум о сарадњи између ФОН-а и РГЗ-а 
У просторијама Факултета потписан је Споразум о сарадњи између Факултета организационих 
наука Универзитета у Београду и Републичког геодетског завода 17. новемра 2017. године.

Потписници Споразума били су проф. др Милија 
Сукновић, декан Факултета организационих нау-
ка и в.д. директора Републичког геодетског заво-

да Борко Драшковић, дипл. геод. инж.

Основни циљ сарадње тиче се унапређења пословања 
РГЗ-а и ФОН-а, са посебним фокусом на развој примене 
информатичке технологије у области националне инфра-
структуре геопросторних података.

Србија је једна од земаља учес-
ница у регионалној иницијати-
ви западног Балкана, која има 

за циљ решавање изазова у вези са 
женама власницима земљиста у реги-
ону. Након усвајања Агенде 2030, ФАО 
и ГИЗ подржавају земље у региону у 
постизању мерљивог напретка Циља 
одрживог развоја (COR) 5 о родној 
равноправности и оснаживању жена. 
Конкретније, заједничка иницијатива 
пружа техничку подршку за праћење 
индикатора 5.а.2 COR-а: „Проценат зе-
маља у којима правни оквир (као и 
обичајно право) гарантује женама 
једнака права на власништво и/или 
контролу над земљиштем“. ФАО је на-
длежна агенција УН за овај индикатор 
5.а.2 и као таква је одговорна за раз-
вој методологије, праћење напретка 
и извештавање на глобалном нивоу.

Правни и политички оквири у 
земљама учесницама су прошли 
скрининг националних правних екс-
перата уз помоћ Алата за процену 
правних норми (Legal Assessment Tool 

– LAT) ФАО-а за родно равноправно 
власништво над земљиштем. Алба-
нија и Србија су биле прве земље у 
свету у којима је овај алат тестиран. 
Методологију је усвојила Међуаген-
цијска експертска група за индика-
торе циљева одрживог развоја (Inter-
agency and Expert Group on Sustainable 
Development Goal Indicators (IAEG-
SDGs)) на свом шестом састанку који 
је одржан у Манами, Краљевина Бах-
реин, од 11. до 14. новембра 2017. го-
дине. Све земље света ће морати да 
отпочну са извештавањем о напретку.

Све земље западног балкана су 
ратификовале Конвенцију о елими-
нисању свих облика дискриминације 
жена (CEDAW) и захваљујући текућим 
регионалним разменама које су омо-
гућили развојни партнери, западни 
Балкан је предузео законодавну ак-
цију за јачање родне равноправности. 
Упркос овим достигнућима, стари оби-
чаји и традиције и даље фаворизују 
власништво мушкараца над непокрет-
ностима. Неки преостали јазови у 

правном оквиру су идентификова-
ни и послужили су као основа за на-
менске препоруке за решавање овог 
проблема, при чему је коначни циљ 
испуњење индикатора 5.а.2 за COR. 
Научене лекције. Закони могу да ути-
чу на друштвене норме и ставове, али 
најчешће постоји потреба за механи-
змима имплементације како би се по-
стигли резултати родне равноправно-
сти; разумевање ставова мушкараца 
и жена и улога кључнихактера, као 
што су правни стручњаци и кадрови 
који се баве уписом права, у подршци 
родној равноправности би требало да 
обликују препоруке за будуће акције; 
размена добрих пракси и искустава 
међу тимовима земаља је подстакла 
реформу у региону и показала да је 
промена могућа, упркос дубоко уко-
рењеним обичајима и традицијама. 
ФАО би желео да подстакне земље 
западног Балкана да поделе своја ис-
куства, добре праксе и приче о успе-
ху са другим земљама из различитих 
региона.

Постављање темеља 
за постизање COR
Пут ка родној равноправности у власништву над земљиштем у Србији 
Румјана Тончовска, ФАО при УН
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РГЗ у медијима
У новембру месецу у различитим медијима гостовали су представници из Републичког геодетског 
завода и говорили о новинама у раду и постигнутим резултатима. 

Борко Драшковић, директор Републичког геодетског 
завода, говорио је за Јутарњи програм РТС-а о новој диги-
талној платформи Националне инфраструктуре геопрос-
торних података.

Маја Радовић, ПР Републичког геодетског завода гово-
рила за ТВ Коперникус и ТВ Пинк о новом документ менаџ-
мент систему и дигиталној платформи Националне инфра-
структуре геопросторних података

Наталија Пилиповић, дипломирани правник и шеф од-
сека за управне послове у Републичком геодетском заво-
ду, говорила је за Јутарњи програм РТС-а.

Милош Бјелановић, начелник одељења за другостепе-
ни поступак у Републичком геодетском заводу говорио је 
о упису у катастар непокретности на ТВ Студио Б и ТВ Ко-
перникус и говорио је о процедури уписа непокретности 
у катастар непокретности, потребној документацији и ње-
говој важности за стицање права својине.

Сања Сабљић говорила је на ТВ Студио Б, ТВ Коперникус 
и ТВ Пинк о 180 година геодетске делатности у Србији.

Помоћник директора Сектора за информатику 
и комуникације Данка Гарић именована је за чла-
на Координационог савета за електронску управу. 

На челу координационог савета је премијерка 
Ана Брнабић, а њен заменик Михаило Јовановић, 
в.д. директора Канцеларије за информационе тех-
нологије и електронску управу.

РГЗ у Координационом 
савету за електронску 
управу

Са 1. стране
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Успешност рада 
служби за катастар
октобар 2017. 

Сектор за катастар непокрет-
ности је у поступку контроле 
и праћења решавања предме-

та у службама за катастар непокрет-
ности извршио анализу података за 
октобар 2017. године. Анализирани 
подаци односе се на управне пред-
мете, спискове аката (копија плана, 
уверење, лист непокретности), во-
дове, масовну процену и вануправ-
не предмете.

На основу података евидентира-
них у писарници за октобар 2017. 
године, сачињена је листа служби 
по успешности. Критеријуми за ста-
тистичку обраду података су управ-
ни предмети, спискови аката (копија 
плана, уверење, лист непокретнос-
ти), водови, масовна процена, вану-
правни предмети и број запослених 

у служби. Извршена је анализа базе 
података, с посебним освртом на сло-
женост поступка у решавању предме-
та класификационих ознака 952-02-4, 
952-02-9 и 952-02-11 у односу на пре-
остале управне предмете одржавања 
катастра непокретности. На основу 
приказаних резултата служби и броја 
решених предмета наведених класи-
фикација, извршено је ново ранги-
рање и формирање листе успешнос-
ти. Службе за катастар непокретности 
Раковица и Палилула нису рангира-

не за октобар 2017. године, због ин-
тензивног тестирања апликације ДМС 
- писарница.

Циљ анализе је да свака служба 
стекне увид у успешност у односу 
на остале службе у Сектору за 
катастар непокретности, као  и 
у  резултате  рада сваке службе 
појединачно у претходном периоду, 
да утврди разлоге и предузме мере 
да бољом организацијом рада и 
већим ангажовањем унапреди 
пословање.

РаНГ лиСта СлУжБе: ОдСеци: ГРУПе:

СубОтИца ВладИчИН ХаН ГаџИН ХаН

бачка ПалаНка ВлаСОтИНце ГОлубац

ужИце ИНђИја РекОВац

Рума ада НОВИ бечеј

НОВИ Сад 3 ВаРВаРИН малО цРНИће

кРушеВац темеРИН бОјНИк

кРаљеВО беОчИН ћИћеВац

СОмбОР жИтИште ПлаНдИште

ПаНчеВО аРИље блаце

кИкИНда бачка тОПОла бела ПалаНка

Све услуге које пружа катастар непокретности су 
смештене на једном месту, у главном менију у делу 
„Услуге“, тако да корисници могу лако да прегле-

дају које све услуге пружа РГЗ, од услуга које се односе 
на катастар непокретности, преко катастра водова, до не-
ких уско стручних које користе геодетске организације, 
као што је на пример ГРИДЕР. Такође, могуће је добити 
информације о масовној процени вредности непокрет-
ности и свим осталим аспектима рада Републичког гео-
детског завода. 

Кроз апликацију еКатастар грађани могу приликом 
куповине непокретности да провере податке који се од-
носе на конкретну непокретност, као на пример, да ли 
постоје уписани одређени терети на ту непокретност, 
нпр. хипотека, да ли се води судски спор, да ли је особа 
која продаје непокретност заиста и власник те непокрет-
ности и сл. 

Такође, на сајту грађани могу да се информишу о по-
требној документацији за упис у катастар непокретности 
пре доласка у службу за катастар непокретности.

Приватне геодетске организације штеде време јер 
могу кроз апликацију еШалтер у електронском облику 

да подносе захтеве, да подносе сва потребна документа 
и да их потписују електронским потписом. 

На сајту грађани могу, уколико имају неку примедбу 
на рад РГЗ-а да попуне електронски формулар за при-
медбе и директно се обрате тиму који је задужен за са-
радњу са корисницима  који у року од три дана одгова-
ра на упуте. 

Нови веб сајт РГЗ-а
Републички геодетски завод је у рад пустио нови веб сајт који би требало да корисницима омогући 
да на брз и лак начин дођу до потребних информација. Са 1. стране


