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Директор РГЗ-а Борко Драшковић 
примио признање НАЛЕД-а Реформатор 
годинe 

Страна 3.

На 11. годишњој конференцији о економским реформама СИВА КЊИГА 
2019. „Резултати реформи и нова економска агенда“, у свечаном делу 
додељена су специјална признања истакнутим појединцима из јавне 
управе и медија и проглашен је Реформатор године.

Потписан споразум између Републичког 
геодетског завода и Краљевине Шведске

Страна 2.

Потписан споразум односи се на реализацију пројекта „Унапређење 
пословне климе у Србији“ који ће финансирати Краљевина Шведска, 
а стручну подршку пружиће Лантматериет - шведска агенција за 
картографију, катастар и регистрацију земљишта.

Радионица у оквиру 
„SPATIAL“ пројекта - 
подршка развоју модела 
за масовну процену 
вредности непокретности

Страна 4.

У Републичком геодетском заводу, 
11. и 12. фебруара, у оквиру Матра 
програма – SPATIAL пројекта, 
одржана је радионица коју су 
водиле колеге из Холандије:  Паула 
Дијкстра, Паул де Вриес и Роберт 
Франсен.

Формиран ГЕОСИНДИКАТ
Страна 2.

Зaпослени у Републичком 
геодетском заводу формирали су 
Геосиндикат незадовољни радом 
постојећих синдиката.

Министарка Зорана 
Михајловић упутила 
честитку Борку 
Драшковићу

Страна 3.
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РГЗИНФО
Потписан споразум између Републичког геодетског 
завода и Краљевине Шведске

Наставак са стране 1.

Споразум се односи на реализацију пројекта 
„Унапређење пословне климе у Србији“ који ће фи-
нансирати Краљевина Шведска, а стручну подршку 

пружиће Лантматериет - шведска агенција за картогра-
фију, катастар и регистрацију земљишта. По завршетку 
пројекта, који ће трајати две године, у Србији би треба-
ло да буде успостављен национални регистар инвести-
ционих мапа који ће на дигиталној платформи ГеоСрбија 
бити доступан свим грађанима и потенцијалним домаћим 
и страним инвеститорима.

Инвестиционе локације биће обједињене на јед-
ном месту, што ће омогућити лак, брз и транспарентан 
приступ инвестиционим локацијама у Србији, како до-
маћим, тако и страним инвеститорима било где у свету. 
Пројекат је припремљен након успешне реализације пи-
лот пројекта који је РГЗ реализовао са Министарством 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за под-
ручја градских насеља Кикинда и Владичин Хан, чије су 
инвестиционе мапе већ постављене на дигиталној плат-
форми ГеоСрбија.

„Након завршетка овог пројекта, сви грађани, инвес-
титори и заинтересована лица моћи ће да у веома крат-
ком року, било где у свету, сазнају какви су потенцијали 
за одређену локацију у некој локалној самоуправи која 
их интересује“, каже директор РГЗ-а мр Борко Драшко-
вић. Дигиталну платформу ГеоСрбија, на којој је тренут-
но 214 сетова података, користи више од 100.000 људи, 
а приступа јој се из свих земаља света.

Амбасадор Шведске у Србији Јан Лундин каже да је 
пројекат „Унапређење пословне климе у Србији“ одли-

чан пример сарадње српских и шведских институција, 
те да очекује да ће корист од националног регистра ин-
вестиционих мапа, када буде успостављен, имати по-
тенцијални инвеститори, како страни, тако и домаћи, 
запослени у РГЗ и локалним самоуправама, али и обич-
ни грађани.

„Верујемо у успех овог пројекта и његов значајан 
допринос који ће бити видљив на више нивоа кроз по-
већање транспарентности, обухватности и поузданости 
података које државне институције презентују организа-
цијама и компанијама“, навео је амбасадор.

Очекује да ће успешна реализација овог пројекта 
допринети бољој економији, смањењу незапослености 
и сиромаштва.

Формиран ГЕОСИНДИКАТ
Наставак са стране 1.

Дана 26.02.2019. запослени у Репу-
бличком геодетском заводу фор-
мирали су нови синдикат – Геосин-

дикат, незадовољни радом постојећих 
синдиката. На оснивачкој скупштини за 
председника Геосиндиката изабрана је 
Весна Протулипац и 15 чланова Управног 
одбора. Досадашња активност постојећа 
три синдиката доводила је до јаза између 
запослених различитих струка. Како би 
се ујединили ставови свих запослених и 
како би се свима обезбедила једнака пра-
ва, представници новог синдиката изло-
жили су који су то сегменти за које ће се 
залагати. То се пре свега односи на ис-
плату теренских додатака, већу могућ-
ност напредовања на основу квалитета 
рада и обезбеђивања систематских пре-
гледа за запослене.



32/2019

РГЗИНФО
Директор РГЗ-а Борко Драшковић примио 
признање НАЛЕД-а Реформатор године

На једанаестој годишњој конференцији НАЛЕД-а о 
економским реформама у Србији директору Ре-
публичког геодетског завода Борку Драђковићу 

уручена је награда Реформатор године. Ово значајно 
признање доказ је да је Републички геодетски завод на 
правом путу да постане најсавременија јавна установа 
у земљи. На додели награда присутнима се обратио ди-
ректор РГЗ-а Борко Драшковић и том приликом захва-
лио се свим партнерима и сарадницима, пре свега Ми-
нистарству грађевинарства, саобраћаја и ифраструктуре, 

Министарству правде и НАЛЕД-у. Он је нагласио да Репу-
блички геодетски завод тежи да својим радом и напре-
тком допринесе повећању БДП-а Републике Србије за 
више од 7% тако што ће повећати продуктивност при-
вредних грана. 

Републички Геодетски завод и ако је на половини пута 
реформи приказује значајан напредак у погледу сарадње 
са грађанима којима је омогућено да приступе дигитал-
ној платформи ГеоСрбија која се сваким даном све више 
развија.

Наставак са стране 1.

Министарка Зорана Михајловић упутила честитку 
Борку Драшковићу

Наставак са стране 1.

Потпредседница Владе и ми-
нистарка грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре, 

проф. др Зорана Михајловић упути-
ла је честитке директору Републичког 
геодетског завода мр Борку Драшко-
вићу поводом овогодишње награде 
за Реформатора 2018. године. У чес-
титки је нагласила да реформа ка-
тастра представља највећи помак у 
погледу пословног окружења у Ср-
бији и пожелела да и у наредном пе-
риоду Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и Репу-
блички геодетски завод наставе ус-
пешну сарадњу као и до сад.
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РГЗИНФО
Радионица у оквиру „SPATIAL“ пројекта 
- подршка развоју модела за масовну 
процену вредности непокретности

У Републичком геодетском заво-
ду, 11. и 12. фебруара, у окви-
ру Матра програма – SPATIAL 

пројекта, одржана је радионица коју 
су водиле колеге из Холандије:  Па-
ула Дијкстра, Паул де Вриес и Роберт 
Франсен.

Главна карактеристика холанд-
ског система за масовну процену 
вредности непокретности је проце-
на свих опорезивих непокретности 
на годишњем нивоу.

Током дводневне посете, холанд-
ски експерти представили су начин 
рада, од прикупљања података до из-
раде модела са специјалним освртом 
на тржиште стамбених непокретнос-
ти. Током радних сесија, приказани су 
кораци за спровођење процене кроз 
софтвер за масовну процену као и не-
опходност сарадње са свим учесни-
цима на тржишту непокретности како 
би се дошло до поуздане процене.

Поред процене стамбених не-
покретности, представљена је оквир-
на методологија процене вредности 
нестамбених непокретности (послов-
ни простори, пословни објекти) као и 
важност закупа непокретности који 
потпомаже бољој процени вреднос-
ти непокретности.

 Значај одржане радионице огледа 
се у сагледавању постојећих приступа 
процене вредности непокретности, 
што доприноси нове увиде запосле-
нима у Републичком геодетском за-
воду који су у актуелној фази реа-
лизације спровођења процене на 
пилот општинама у оквиру Пројекта 
унапређења земљишне администра-
ције у Србији.

РГЗ у медијима
Наставак са стране 1.

Директор Републичког геодет-
ског завода Борко Драшковић 
у интервјуу за емисију „Преду-

зетник“ на ТВ Студио Б, говорио је о 
досадашњим резултатима рада ди-
гиталне платформе ГеоСрбија и ње-
ном значају за унапређење пословног 
амбијента у Србији. Поред привред-
ног значаја портала ГеоСрбија дирек-
тор Борко Драшковић говорио је и о 
увођењу сетова података о природ-
ним и културним добрима у нашој 
земљи који су уведени у сарадњи са 
надлежним заводима.

О надлежностима Републичког ге-
одетског завода у области катастра, 
у емисији „Београде добро јутро“  на 
ТВ Студио Б говорила је Маја Радо-
вић и овом приликом је саопшти-
ла шта је од документације потреб-
но да би се непокретност уписала 
у катастар. Нагласила је да је у току 
увођење електронске управе преко 
које ће у наредном периоду стран-
ке моћи да се информишу да ли је 
непокретност уписана у катастар и 
да ли је самим тим могуће извршити 
купо-продају. У видеу који следи мо-
жете сазнати које су најчешће недо-
умице са којима се грађани сусрећу 
током овог процеса.


