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Реч директора 

Средњорочни план Републичког геодетског завода за период 2021. до 2023. године је први 

Средњорочни план који је припремљен у складу са Законом о планском систему и Уредбом о 

методологији за израду средњорочних планова.  

 Општи и појединачни циљеви средњорочног плана представљају свеобухватну и активну 

подршку програму економских реформи и приоритетним циљевима Владе, а представљају логичан 

наставак реализације циљева и начела Стратегије Републичког геодетског завода до 2020. године.  

 Све активности и мере, у складу  са расположивим ресурсима и капацитетима, планиране су 

у циљу побољшања квалитета, ажурирања и дистрибуције геопросторних података и обезбеђивање 

транспарентности, тачности и поузданости података из сфере тржишта непокретности ради бржег и 

лакшег доношења одлука на свим стратешким нивоима. Посебан акценат средњорочног плана 

односи се на повезивање, хомогенизацију и дистрибуцију података свих релевантних институција на 

националном и међунарoдном нивоу.  

 Кроз развој савременог информационог система, осим дигитализације и оптимизације 

радних процеса и скраћивања административних процедура, обезбеђује се бржа и једноставнија 

комуникација између Републичког геодетског завода и државних органа и организација, привредних 

субјекта и грађана.  

 У нашим реформским циљевима посебан значај имају активности и мере које се односе на 

институционалну надградњу Републичког геодетског завода увођењем новог пословног модела који 

омогућава планирање, праћење и контролу пословних процеса у области финансија, рачуноводства, 

набавки, праћења и контроле ефективности рада и резултата рада и управљања људским ресурсима,  

са посебним освртом на систем извештавања на свим нивоима.  

 На крају, као резултат сукцесивног спровођења свих реформских активности, као посебан,  

веома важан циљ је организациона трансформација Републичког геодетског завода, као допринос за 

постизање, успостављања и остваривања система одрживог развоја државне управе.  

 Средњорчни план Републичког геодетско завода је припремљен тако да омогућава веома 

важну везу између планирања и израде буџета, доношења одлука о коришћењу ресурса из буџета и 

других финасијских извора, кредита и донација.  

 У нашим реформским напорима веома смо поносни на сарадњу са свим иностраним 

партнерима, кредиторима, донаторима и невладиним организацијама, који нам дају несебичну 

подршку за постизање циљева који ће допринети свеукупном друштвеном и економском расту и 

развоју наше земље.  
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Скраћенице 
 

 

ДТ Дигитална трансформација 

ДЈП Документ јавне политике 

КН Катастар непокретности 

ОПВВН Одељење за процену и вођење вредности непокретности 

РГЗ Републички геодетски завод 

РЗС Републички завод за статистику 

ЦУГП Центар за управљање геопросторним подацима 

РС Република Србија 

АП КиМ Аутономна покрајина Косово и Метохија 

ЈЛС Јединица локалне самоуправе 
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1. Основне информације 

Назив органа: Републички геодетски завод  

Адреса: Булевар војводе Мишића број 39, 11040 Београд 

Матични број: 07004966 

ПИБ: 100147152 

Контакт телефон: 011/2650-886 

Интернет презентација: www.rgz.gov.rs   

2. Надлежности Републичког геодетског завода 

Републички геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ) основан је као посебна организација 

доношењем Закона о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима 

(„Службени гласник РС”, бр. 83/92), као правни следбеник Републичке геодетске управе, 

који је преузео све општинске геодетске управе, геодетску управу Града Београда и 

покрајинске геодетске управе. С тим у вези, 1992. година се може сматрати годином када је 

РГЗ почео са радом са данашњим обликом унутрашњег уређења. 

У складу са Законом о министарствима, Републички геодетски завод обавља стручне 

послове и послове државне управе који се односе на: државни премер и катастар и упис 

права на непокретностима и њихову обнову и одржавање; израду основне државне карте; 

одржавање регистра просторних јединица; утврђивање кућних бројева, означавање зграда 

бројевима; вођење регистра кућних бројева, улица и тргова; бонитирање земљишта; 

утврђивање катастарског прихода; уређење земљишта путем комасације; повезивање 

геодетских мрежа и размену геодетских и картографских података са суседним државама; 

израду и развој геодетског информационог система; вођење архива техничке документације 

државног премера, планова и карата, као и друге послове одређене законом. 

Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и 

аерономије који се односе на: проучавање просторних и временских карактеристика 

електричног, магнетског и електромагнетског поља земље, праћење временске варијације 

тих поља и проучавање њихових узрока; праћење и проучавање стања и процеса у 

магнетосфери и јоносфери и израђивање јоносферске прогнозе; проучавање простирања 

електромагнетских таласа, утврђивање електричних параметара земље и израђивање 

одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља земље, утврђивање 

његове регионалне конфигурације и израђивање и издавање одговарајућих геомагнетских 

карата; проучавање закономерности развоја магнетског поља земље и геомагнетских појава 

које претходе земљотресу; проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; 

успостављање, одржавање и мерење на основној мрежи геомагнетских тачака и секуларним 

станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и 

израђивање одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, 

као и друге послове одређене законом. 

http://www.rgz.gov.rs/
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3. Организациона шема РГЗ 
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4. Плански документи од значаја за израду Средњорочног плана 

Приликом израде Средњорочног плана узета су у обзир следећа планска документа:  

̵ Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022; 

̵ Програм економских реформи (ЕРП) за период од 2021. до 2023. године;  

̵ Стратегија мера и активности за повећање квалитета услуга у области 

геопросторних података и уписа права на непокретностима у званичној државној 

евиденцији ‒ реформски пут Републичког геодетског завода до 2020. године 

(„Службени гласник РС”, број 8/2017);  

̵ Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-

2020 година („Службени гласник РС”, број 54/2018);  

̵ Акциони план за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске 

банке о условима пословања ‒ Doing Business за период 2020-2023. године 

(„Службени гласник РС”, број 89/2020); 

̵ Акциони план за спровођење Програма електронске управе у Републици Србији 

за период од 2020. до 2022. године („Службени гласник РС”, број 85/2020).  
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5. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН – табеларни приказ 

 
 

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА ЗА ПЕРИОД 2021-2023 

Општи циљ 1: Унапређење ефикасности, транспарентности, доступности и поузданости система за управљање непокретностима и 
геопросторним подацима у Републици Србији  

Плански документ из ког је циљ преузет (или ознака “утврђен средњорочним планом“): Утврђен средњорочним планом  

Показатељ(и) на нивоу oпштег циља 
(показатељ eфекта) 
 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
последњој 
години  

Последња 
година 
важења 
планског 
документа  

Имплементација информационих система и 
повезивање регистара из делокруга рада 
РГЗ-а 

% Извештај РГЗ-а 50% 2020. 90% 2023. 

 
 
 

Посебан циљ 1.1 Унапређење НИГП-а 

Плански документ из ког је циљ преузет  (или ознака “утврђен средњорочним планом“): Утврђен средњорочним планом  

Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): ПРОГРАМ: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима 
на националном нивоу 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
години 2021. 

Циљaна 
вредност у 
години 2022. 

Циљaна 
вредност у 
години 2023. 

Број корисника националног 
геопортала  

број (у 
милионима) 

Извештај 
ЦУГП 

0.8 2020. 0.9 1.0 1.1 

Број упита на геоподацима 
преко националног геопортала 

број (у 
милионима) 

Извештај 
ЦУГП 

40 2020. 44 47 49 
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Мера 1.1.1: Унапређење услова за размену података кроз стандардизацију и креирање институционалног оквира НИГП-а 

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака „утврђена средњорочним планом”): Утврђена средњорочним планом 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирањ
а 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

 ЦУГП 1.кв. 2021 –  
4. кв. 2023. 

01 - општи 
приходи и 
примања 
буџета 
(редовна 
издвајања) 
 

   1102-0004 
41-01-0004 Успостављање и 
унапређивање националне 
инфраструктуре 
геопросторних података 
 

11 - 
примања од 
иностраних 
задуживања  
 

12,240 
 

  1102-4002 
41-11-4002 Унапређење 
земљишне администрације у 
Републици Србији 

05 - 
донације од 
иностраних 
земаља1 
 

   Средства обезбеђена у 
оквиру PLAC 3 пројекта 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2022. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Број донетих аката Број Извештај 
ЦУГП 

3 2020. 6 7 7 

Број хармонизованих сетова и 
сервиса података у складу са 
INSPIRE директивом 

Број Извештај 
ЦУГП 

9 2020. 12 15 15 

 
 

                                                      
1 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

1.1.1.1 Израда нацрта Уредбe о 
спроведбеним правилима за 
интероперабилност 

ЦУГП 2.кв. 2018. ‒ 
4 кв. 2021. 

01 - општи 
приходи и 
примања буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0004 
41-01-0004 
Успостављање и 
унапређивање 
националне 
инфраструктуре 
геопросторних 
података 
 

05 - донације од 
иностраних 
земаља 

   
 

Средства 
обезбеђена у 
оквиру PLAC 3 
пројекта 
 

1.1.1.2 Израда нацрта Уредбе о 
спроведбеним правилима за 
мрежне системе 

ЦУГП 2. кв. 2018. ‒ 
4. кв. 2021. 

01 - општи 
приходи и 
примања буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0004 
41-01-0004 
Успостављање и 
унапређивање 
националне 
инфраструктуре 
геопросторних 
података  
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1.1.1.3 Израда нацрта 
подзаконског акта – приступ 
скуповима и сервисима података 

ЦУГП 2. кв. 2018. ‒ 
4. кв. 2021. 

01 - општи 
приходи и 
примања буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0004 
41-01-0004 
Успостављање и 
унапређивање 
националне 
инфраструктуре 
геопросторних 
података  
 

1.1.1.4 Израда нацрта Стратегије 
НИГП-а 
 

ЦУГП 2. кв. 2018. ‒  
4. кв. 2021. 

 
 
01 - општи 
приходи и 
примања буџета 
(редовна 
издвајања) 
 
 
 
 
11 - примања од 
иностраних 
задуживања  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,640 

  1102-0004 
41-01-0004 
Успостављање и 
унапређивање 
националне 
инфраструктуре 
геопросторних 
података  
 
 
1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.1.1.5 Израда студије 
оправданости концепта 
отворених података у Републици 
Србији 
 

ЦУГП 2. кв. 2020. ‒ 
4. кв. 2021. 

1.1.1.6 Израда плана увођења 
начела отворених података 
 

ЦУГП 2. кв. 2020. ‒ 
4. кв. 2021. 

1.1.1.7 Израда Социо-економске 
студије утицаја НИГП-а на 
друштво у РС 

ЦУГП 2. кв. 2020. ‒ 
4. кв. 2021. 

1.1.1.8 Xармонизaција сетова и 
сервиса података у складу са 
INSPIRE директивом 

ЦУГП 4. кв. 2017. ‒ 
4. кв. 2022. 

01 - општи 
приходи и 
примања буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0004 
41-01-0004 
Успостављање и 
унапређивање 
националне 
инфраструктуре 
геопросторних 
података  
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1.1.1.9 Израда пословног модела 
за функционисање НИГП-а 

ЦУГП 4. кв. 2020. ‒ 
4. кв. 2021. 

01 - oпшти 
приходи и 
примања буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0004 
41-01-0004 
Успостављање и 
унапређивање 
националне 
инфраструктуре 
геопросторних 
података  
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања  
 

3,600   41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

 

 

 

Мера 1.1.2: Обезбеђење доступности геопросторних података и развој јавних сервиса 

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом“): Утврђена средњорочним планом 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирањ
а 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

 ЦУГП 1. кв. 2021. –  
4. кв. 2023. 

01 - општи 
приходи и 
примања 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0004 
41-01-0004 
Успостављање и 
унапређивање националне 
инфраструктуре 
геопросторних података  
 

   11 - примања 
од 
иностраних 
задуживања 

12,000 
 

108,000 
 

 1102-4002 
41-11-4002 Унапређење 
земљишне администрације у 
Републици Србији 
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Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2022. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Број спољних корисника web 
сервиса 

Број Извештај 
ЦУГП 

50 2020. 100 120 130 

Проценат реализованих веб 
сервиса података РГЗ-а 

Проценат Извештај 
ЦУГП 

90% 2020. 95% 100% – 

 

 

 

Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

1.1.2.1 Успостављање 
инфраструктуре за креирање 
сервиса просторних података за 
потребе интерних/екстерних 
корисника (национална 
дистрибуција) 
 

ЦУГП 1. кв. 2018. – 
4. кв. 2023. 

01 - општи 
приходи и 
примања буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0004 
41-01-0004 
Успостављање и 
унапређивање 
националне 
инфраструктуре 
геопросторних 
података  
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања  
 

12,000 108,000  1102-4002 
41-11-4002  
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
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Посебан циљ 1.2: Унапређење катастра непокретности и развој масовне процене вредности непокретности 

Плански документ из ког је циљ преузет  (или ознака “утврђен средњорочним планом“): Утврђен средњорочним планом  

Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): ПРОГРАМ: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима 
на националном нивоу 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
години 2021. 

Циљaна 
вредност у 
години 2022. 

Циљaна 
вредност у 
години 2023. 

Просечан број дана за 
решавање захтева 

број дана Статистички 
извештаји 

9 дана 2020. 8 дана 6 дана 4 дана 

Имплементиран систем за 
масовну процену вредности 
непокретности у пилот 
општинама 

број пилот 
општина 

Извештај 
Одељења/С
ектора 

0 2020. 0 5 
(станови, 

куће) 

5 
(пословни 

простор, пољ. 
земљиште, 

гараже) 
 

 
 
 

Мера 1.2.1: Унапређивање ефикасног система уписа, управљања и дистрибуције података о непокретностима и инфраструктурним водовима и 
правима на њима 

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом“): Утврђена средњорочним планом 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансира
ња 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

 Сектор за КН 1. кв. 2021 – 
4. кв. 2023 

01 - 
приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 
 

   1102-0001 
Управљање непокретностима 
и водовима 
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Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2022. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Број Служби за КН у којима je 
успостављен интегрисани 
систем  
 

број Извештај 
Сектора за 
КН 

0 2020. 33 164 ‒ 

Број унапређених процеса 
размене (дистрибуције) 
података са геодетским 
организацијама и другим 
корисницима 
 

број Извештај 
Сектора за 
КН 

0 2020. 3 4 5 

 
 
 

Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

1.2.1.1 Унапређење ажурности 
података уписаних у катастар 
непокретности и водова 

Сектор за КН 1. кв. 2021 – 
4. кв. 2023 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0001 
41-01-0001 
Управљање 
непокретностим
а и водовима 
 

1.2.1.2 Учешће у побољшању 
постојећих и имплементацији 
нових софтверских решења за 
вођење регистра катастра 
непокретности и катастар водова 

Сектор за КН 
Сектор за ДТ 

1. кв. 2021 – 
4. кв. 2023 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0001 
41-01-0001 
Управљање 
непокретностим
а и водовима 
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1.2.1.3 Унапређење процеса 
размене (дистрибуције) података 
катастар непокретности и 
катастар водова са геодетским 
организацијама и другим 
корисницима 

Сектор за КН 
Сектор за ДТ 

1. кв. 2021 – 
4. кв. 2023 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0001 
41-01-0001 
Управљање 
непокретностим
а и водовима 
 

 
 
 

Мера 1.2.2: Формализација статуса објеката и делова објеката без употребне дозволе  

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом“): Акциони план за спровођење програма Владе 2020-2022 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансира
ња 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

 Гео сектор 
Сектор за развој  

4. кв. 2020. –  
4. кв. 2022. 

11 - 
примања од 
иностраних 
задуживања 

426,500 ‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење земљишне 
администрације у Републици 
Србији 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2022. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Сателитско снимање 
територије Републике Србије 

% извештај 
Гео сектора 

0% 2020. 100% ‒ ‒ 

Ажурирање базе података 
Регистра објеката 

% извештај 
Гео сектора 

0% 2020. 70% 100% ‒ 

Реализација Пилот пројекта на 
делу територије Београда 

% извештај 
ЦУГП-а 

0% 2020. 20% 80% ‒ 
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Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

1.2.2.1 Реализовано сателитско 
снимање и израђен дигитални 
ортофото за територију РС (без 
АП КиМ) 

Гео Сектор 3. кв. 2020. –  
4. кв. 2021. 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

342,500 (без 
ПДВ) 

‒ ‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.2.2.2 Интегрисана Евиденција о 
утврђеним променама на 
објектима и Регистар објеката са 
Централним информационим 
системом катастра непокрености 
и омогућено њихово одржавање 

Гео Сектор, 
Сектор за 
развој 

1. кв. 2020. –  
1. кв. 2022. 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

59,000 (без ПДВ – процена) ‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.2.2.3 Ажурирана Евиденција о 
утврђеним променама на 
објектима за територију РС (без 
АП КиМ) 

Гео Сектор 2. кв. 2021. –  
2. кв. 2022. 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

19,000 ‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
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1.2.2.4 Формиран Регистар 
објеката за пилот општине 
(Врачар и Зрењанин) на бази 
података РГЗ-а, података ЈЛС и 
пописа 2021. године 

Гео Сектор, 
Сектор за 
развој, 
Сектор за 
дигиталну 
трансформациј
у 

2. кв. 2021. –  
2. кв. 2022. 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

6,000 ‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

 
 
 

Мера 1.2.3: Унапређење поузданости и квалитета података у државној евиденцији непокретности и инфраструктури и правима на њима 

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом“): Утврђена средњорочним планом 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансира
ња 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

 Сектор за КН 1. кв. 2021 – 
4. кв. 2023 

01 - 
приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 
 

   1102-0001 
41-01-0001 
Управљање непокретностима 
и водовима 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2022. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Проценат отклоњених 
грешака уписаних података КН 

% извештај 
Сектора за 
КН 

0 2020. 30% 50% 80% 

Донети измену постојећег или 
донети нов закон за катастар 
инфраструктуре 

да/не извештај 
Сектора за 
КН и других 
сектора 

не 2020. да ‒ ‒ 
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Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

1.2.3.1 Унапређење квалитета 
уписаних података у катастар 
непокретности и катастар водова 
(отклањање грешака које нису 
елиминисане устројавањем КН и 
унос података о водовима) 
 

Сектор за КН 1. кв. 2021 – 
4. кв. 2023 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0001 
41-01-0001 
Управљање 
непокретностим
а и водовима 
 

1.2.3.2 Катастар инфраструктуре Сектор за КН 
и други 
Сектори 

1. кв. 2021 – 
4. кв. 2023 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0001 
41-01-0001 
Управљање 
непокретностим
а и водовима 
 

 
 
 

Мера 1.2.4: Наставак развоја и имплементације софтвера за катастар непокретности - фаза 3 

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом“): Утврђена средњорочним планом 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирањ
а 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

 Сектор за ДТ 4. кв. 2016 – 
4. кв. 2022. 

11 - примања 
од 
иностраних 
задуживања2 

   1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење земљишне 
администрације у Републици 

                                                      
2 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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Србији 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2022. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Број Служби за КН у којима је 
инсталиран и имплементиран 
интегрисани систем за КН и 
упис права  

број извештај 
Сектора за 
ДТ 

0 2020. 33 164 ‒ 

 
 
 

Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

1.2.4.1 Развој и имплементација 
софтвера за катастар 
непокретности 

Сектор за ДТ 1. кв. 2017. – 
4. кв. 2022. 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

   1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
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Мера 1.2.5: Успостављање система масовне процене вредности непокретности 

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом“): Утврђена средњорочним планом 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансира
ња 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

 Сектор за развој – 
ОПВВН 

1. кв. 2021 – 
4. кв. 2022. 

01-приходи 
из буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, управни и 
инспекцијски надзор и 
процена вредности 
непокретности 
 

11-примања 
од 
иностраних 
задуживања
3 

   1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење земљишне 
администрације у Републици 
Србији 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2022. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Број евидентираних 
трансакција 

број извештај 
Одељења/ 
Сектора 

120,000 
 

2020. 
 

95,000 95,000 ‒  

Број верификованих 
трансакција 

број извештај 
Одељења/ 
Сектора 

102,000 2020. 95,000 95,000 ‒ 

Израђен пропис којим се 
регулише издавање података 
из РЦН-а 

да/не извештај 
Одељења/ 
Сектора 

не 2020. да ‒ ‒ 

                                                      
3 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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Формирани модели за 
процену вредности 
непокретности за станове, 
куће и пословне просторе у 5 
пилот општина 

број модела извештај 
Одељења/ 
Сектора 

0 (15%)4 2020. 15 (100%) ‒ ‒ 

Формирани модели за 
процену вредности 
непокретности 
(пољопривредно земљиште, 
гараже и др.) 

број модела извештај 
Одељења/ 
Сектора 

0 2020. ‒ >10 (100%) ‒ 

Формиране просторне зоне да/не извештај 
Одељења/ 
Сектора 

не 2020. не да ‒ 

Достава података РЗС-у за 
потребе формирања индекса 
цена непокретности5 

да/не извештај 
Одељења/ 
Сектора 

да 2020. да да ‒ 

Израђено идејно решење и 
техничка спецификација 
Регистра објеката 

да/не извештај 
Одељења/ 
Сектора 

не 2020. да ‒ ‒ 

Усвојене измене и допуне 
Правилника о процени 
вредности непокретности 

да/не извештај 
Одељења/ 
Сектора 

не 2020. не да ‒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 У 2020. години је урађена прва верзија модела за процену вредности станова. 
5 Индексе цена непокретности одређује Републички завод за статистику. За потребе одређивања индекса цена непокретности Републичком заводу за статистику се подаци 

достављају периодично (2 пута годишње). 
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Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

1.2.5.1 Унапређење Регистра цена 
непокретности  

Сектор за 
развој - ОПВВН 

1. кв. 2021 – 
4. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања6 

  ‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.2.5.2 Израда прописа којим се 
регулише издавање података из 
РЦН-а 

Сектор за 
развој - ОПВВН 

1. кв. 2021. ‒ 
2. кв. 2021. 
 

01 - приходи из 
буџета  
(редовна 
издвајања) 

   1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 

                                                      
6 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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1.2.5.3 Формирање модела за 
масовну процену вредности 
непокретности  

Сектор за 
развој - ОПВВН 

1. кв. 2021. –
4. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања7 

  – 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.2.5.4 Формирање просторних 
зона 

Сектор за 
развој - ОПВВН 

1. кв. 2021 – 
4. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања8 

  – 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
адмнинистрациј
е у Републици 

                                                      
7 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
8 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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Србији 
 

1.2.5.5 Формирање индекса цена 
непокретности 

Сектор за 
развој - ОПВВН  
РЗС 

1. кв. 2021 – 
4. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 
 

   1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 

1.2.5.6 Израда идејног решења и 
техничке спецификације Регистра 
објеката  

Сектор за 
развој - ОПВВН  
Гео сектор 

1. кв. 2021. – 
4. кв. 2021. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања9 

  – 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.2.5.7 Имплементација система 
за масовну процену вредности 
непокретности у пилот 
општинама 

Сектор за 
развој - ОПВВН  
 

1. кв. 2022. – 
4. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 

                                                      
9 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања10 

–  – 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.2.5.8 Измене и допуне 
Правилника о процени вредности 
непокретности 

Сектор за 
развој - ОПВВН  
 

3. кв. 2022. – 
4. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета  
(редовна 
издвајања) 

   1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 

 
 
 

Мера 1.2.6: Развој модула за доступност и коришћење архивских података РГЗ-а  

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом“): Утврђена средњорочним планом 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансира
ња 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

                                                      
10 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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 Одељење архива 1. кв. 2021 – 
4. кв. 2022. 

11 -
примања од 
иностраних 
задуживања 

12,700  1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење земљишне 
администрације у Републици 
Србији 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2022. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Проценат реализације модула 
за доступност и коришћење 
архивских података РГЗ-а 

% Извештај 
Одељења 
архива 

0% 2020. 70% 100% ‒ 

 
 
 

Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

1.2.6.1 Развој модула Извођач 
изабран на 
тендеру 

1. кв. 2021 – 
1. кв. 2022. 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

8,890 ‒ ‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.2.6.2 Имплементација модула Извођач 
изабран на 
тендеру 

1. кв. 2022 – 
4. кв. 2022. 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

 3,810 ‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
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у Републици 
Србији 
 

 
 
 

Посебан циљ 1.3: Унапређење топографско-картографске делатности, референтних основа и референтних система 

Плански документ из ког је циљ преузет  (или ознака “утврђен средњорочним планом“): Утврђен средњорочним планом  

Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): ПРОГРАМ: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима 
на националном нивоу 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
години 2021. 

Циљaна 
вредност у 
години 2022. 

Циљaна 
вредност у 
години 2023. 

Проценат реализације 
активности на успостављању и 
ажурирању топографско -
картографске базе података 
(на годишњем нивоу) 
 

% извештаји 
Гео сектора 

11.20% 2020. 66.00% 18.15% 8.15% 

Проценат реализације 
планираних мерних кампања 
(на годишњем нивоу) 
 

% извештаји 
Гео сектора 

39% 2020. 41% 17% 3% 

 
 
 

Мера 1.3.1: Унапређење квалитета топографско-картографске базе података 

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом“): Утврђена средњорочним планом 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансира
ња 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години т+1 У години т+2 У години т+3 

 Гео Сектор 2016.  –  
4. кв. 2023. 
 

01 - 
приходи из 
буџета 
(редовна 

   1102-0002 
41-01-0002 
Обнова и одржавање 
референтних основа, 
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издвајања) референтних система и 
државне границе Републике 
Србије 
 

11 -
примања 
од 
иностраних 
задуживањ
а 

54,000 24,000 ̶ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење земљишне 
администрације у Републици 
Србији 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2022. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Проценат реализације 
површине за које су креирани 
векторско топографски 
подаци за подручје Београда 
и Новог Сада  
(на годишњем нивоу) 

% Извештај о 
раду Гео 
Сектора 

54.0% 2020. 3.0% 21.5% 21.5% 

Проценат реализације 
површине за које је израђена 
топографска карта 1:20 000  за 
подручје Београда и Новог 
Сада (на годишњем нивоу) 

% Извештај о 
раду Гео 
Сектора 

43% 2020. 12% 20% 20% 

Проценат реализације 
Евиденције о утврђеним 
променама на објектима  
(на годишњем нивоу) 

% Извештај о 
раду Гео 
Сектора 

0% 2020. 70% 30% ‒ 

Проценат израде 
високопрецизног ДТМ за 
значајна поплавна подручја 
Републике Србије (710 km2, 
ЗПП Сава)  
(на годишњем нивоу) 

% Извештај о 
раду Гео 
Сектора 

15% 2020. 35% 50% ‒ 

Проценат израде ДОФ-а за 
резолуцију 30 cm 

% Извештај о 
раду Гео 

0% 2020. 100% 0% 
 

10% 
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Сектора 
 

 
 
 

Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

1.3.1.1 Формирање базе 
векторских топографских 
података за подручjе Београда и 
Новог Сада 

Гео Сектор 2019. –  
4. кв. 2023. 
 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0002 
41-01-0002 
Обнова и 
одржавање 
референтних 
основа, 
референтних 
система и 
државне 
границе 
Републике 
Србије  
 

1.3.1.2 Формирање картографске 
базе на основу које се израђује 
топографска карта  
1:20 000 за подручје Београда и 
Новог Сада 

Гео Сектор 2019. –  
4. кв. 2023. 
 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0002 
41-01-0002 
Обнова и 
одржавање 
референтних 
основа, 
референтних 
система и 
државне 
границе 
Републике 
Србије  
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1.3.1.3 Развој и формирање 
Евиденције о утврђеним 
променама на објектима 

Гео Сектор 2020. –  
4. кв. 2022. 
 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0002 
41-01-0002 
Обнова и 
одржавање 
референтних 
основа, 
референтних 
система и 
државне 
границе 
Републике 
Србије  
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

54,000 24,000 ‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.3.1.4 Формирање 
високопрецизног ДМТ за значајна 
поплавна подручја у Републици 
Србији за површину од 710 km2 
(ЗПП Сава) 

Гео Сектор; 
Војно 
географски 
институт 

2020. –  
4. кв. 2021. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0002 
41-01-0002 
Обнова и 
одржавање 
референтних 
основа, 
референтних 
система и 
државне 
границе 
Републике 
Србије  
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Мера 1.3.2: Унапређење референтних основа и референтних система 

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом“): Утврђена средњорочним планом 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансира
ња 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

 Гео Сектор 2016. –  
4. кв. 2023. 

01 - приходи 
из буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0002 
41-01-0002 
Обнова и одржавање 
референтних основа, 
референтних система и 
државне границе Републике 
Србије 
 

11 -
примања од 
иностраних 
задуживања 

27,788 
 

35,910 ‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење земљишне 
администрације у Републици 
Србији 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2022. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Проценат реализације 
имплементације РНМ  
(на годишњем нивоу) 

% Извештај о 
раду Гео 
Сектора 

73% 2020. 12% 15% ‒ 

Проценат реализације мерне 
кампање ОГМ  
(на годишњем нивоу) 

% Извештај о 
раду Гео 
Сектора 

20% 2020. 60% 20% ‒ 
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Проценат реализације мерне 
кампање СРЕФ  
(на годишњем нивоу) 

% Извештај о 
раду Гео 
Сектора 

20% 2020. 20% 30% 30% 

Проценат реализације ЕУРЕФ 
мерне кампање 

% Извештај о 
раду Гео 
Сектора 

0% 2020. 100% ‒ ‒ 

 
 
 

Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

1.3.2.1 Развој и усклађивање са 
Европским стандардима 
референтне основе Републике 
Србије - висинска Референтна 
мрежа 

Гео сектор 2016. –  
4. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0002 
41-01-0002 
Обнова и 
одржавање 
референтних 
основа, 
референтних 
система и 
државне 
границе 
Републике 
Србије 
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

26,400 
 

31,086 
 

‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
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Србији 
 

1.3.2.2 Развој и усклађивање са 
Европским стандардима 
референтне основе Републике 
Србије - Основна гравиметријска 
мрежа 

Гео Сектор 2020. –  
4. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0002 
41-01-0002 
Обнова и 
одржавање 
референтних 
основа, 
референтних 
система и 
државне 
границе 
Републике 
Србије 
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

1,440 
 

504 
 

‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.3.2.3 Развој и усклађивање са 
Европским стандардима 
референтне основе Републике 
Србије - положајна Референтна 
мрежа 

Гео Сектор 2019. –  
4. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0002 
41-01-0002 
Обнова и 
одржавање 
референтних 
основа, 
референтних 
система и 
државне 
границе 
Републике 
Србије 
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1.3.2.4 ЕУРЕФ – Развој параметара 
за повезивање Активне геодетске 
референтне основе Републике 
Србије са Европском ГНСС 
мрежом 

Гео Сектор 
 

2021 –  
4. кв. 2021. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

   1102-0002 
41-01-0002 
Обнова и 
одржавање 
референтних 
основа, 
референтних 
система и 
државне 
границе 
Републике 
Србије 
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

948 
 

  1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

 
 

 

Посебан циљ 1.4:  Унапређење пословања РГЗ-а 

Плански документ из ког је циљ преузет  (или ознака “утврђен средњорочним планом“): Утврђен средњорочним планом  

Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): ПРОГРАМ: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима 
на националном нивоу 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
години 2021. 

Циљaна 
вредност у 
години 2022. 

Циљaна 
вредност у 
години 2023. 

Број имплементираних општих 
пословних функционалности у 
области финансија, 
рачунуводтсва, набавки, 
људских ресурса и 

број Извештај 
Сектора за 
развој 

0 2020. 3 10 ‒ 
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извештавања 

 
 
 

Мера 1.4.1: Имплементација новог пословног информационог система РГЗ-а 

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом“): Утврђена средњорочним планом 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирањ
а 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години т+1 У години т+2 У години т+3 

 Сектор за развој 4. кв. 2020. – 
3. кв. 2022. 

11 - 
примања од 
иностраних 
задуживања  

43,200 100,800 ‒ 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење земљишне 
администрације у Републици 
Србији 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2022. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Проценат имплементације 
новог пословног 
информационог система 

% Извештај 
Сектора за 
развој 

0% 2020. 30% 100% ‒ 

 
 
 

Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

1.4.1.1 Анализа постојећих 
пословних процеса 

Извођач 
изабран на 

4. кв. 2020. ‒ 
1. кв. 2021. 

11 - примања од 
иностраних 

   1102-4002 
41-11-4002 
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тендеру  задуживања11 Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.4.1.2 Дефинисање пословних 
процеса 

Извођач 
изабран на 
тендеру 

2. кв. 2021. ‒ 
3. кв. 2021. 
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

   1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.4.1.3 Дефинисање 
функционалности 

Извођач 
изабран на 
тендеру 

2. кв. 2021. ‒ 
3. кв. 2021. 
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

   1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.4.1.4 Дизајн и развој система Извођач 
изабран на 
тендеру 

2. кв. 2021. ‒ 
3. кв. 2022 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

   1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.4.1.5 Имплементација система Извођач 
изабран на 
тендеру 

4. кв. 2021. ‒ 
2. кв. 2022. 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

   1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 

                                                      
11 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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у Републици 
Србији 
 

1.4.1.6 Поставка BI за ERP Извођач 
изабран на 
тендеру 

1. кв. 2022. ‒ 
2. кв. 2022. 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

   1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

 
 

 

Посебан циљ 1.5:  Институционална трансформација РГЗ-а 

Плански документ из ког је циљ преузет  (или ознака “утврђен средњорочним планом“): Утврђен средњорочним планом  

Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): ПРОГРАМ: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима 
на националном нивоу 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
години 2021. 

Циљaна 
вредност у 
години 2022. 

Циљaна 
вредност у 
години 2023. 

Трансформисан статус РГЗ-а да/не Извештај 
Сектора за 
развој 

не 2020. не да / 

 
 
 

Мера 1.5.1: Активности на институционалној трансформацији РГЗ-а 

Плански документ из ког је мера преузета  (или ознака “утврђена средњорочним планом“): Утврђена средњорочним планом 

Tип 
мере 

Сектор oдговоран за 
спровођење 
(координисање 
спровођења) мере 

Период 
спровођења 

Извор 
финансирањ
а 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима финансирања у 000 дин. 

Шифра програмске 
активности или пројекта у 
оквиру ког се обезбеђују 
средства  

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

 Сектор за развој 1. кв. 2021. – 
4. кв. 2022. 
 

01 - општи 
приходи и 
примања 

  / 1102-0006 
41-01-0006  
Администрација и 
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буџета 
(редовна 
издвајања) 
 

управљање 
 
 

11 - 
примања од 
иностраних 
задуживања
12 

  / 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење земљишне 
администрације у Републици 
Србији 
 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2021. 

Циљана 
вредност у 
години 2023. 

Донето решење о формирању 
Радне групе за 
трансформацију РГЗ-а 
 

да/не Извештај 
Сектора за 
развој 

не 2020. да / / 

Израђен оквирни документ о 
институционалној 
трансформацији РГЗ-а 
 

да/не Извештај 
Сектора за 
развој 

не 2020. да / / 

Израђени нацрти законских 
решења о институционалној 
трансформацији РГЗ-а 
 

проценат Извештај 
Радне групе 

0% 2020.  100% / / 

 
 
 

Назив активности Сектор који 
спроводи 
активност 

Рок за 
почетак и 
завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

У години 2021. У години 2022. У години 2023. 

                                                      
12 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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средства 

1.5.1.1 Формирање Радне групе 
за трансформацију РГЗ-а 
 

Влада РС; 
Сектор за 
развој РГЗ-а 

1. кв. 2021. ‒ 
2. кв. 2021. 
 

01 - општи 
приходи и 
примања буџета 
(редовна 
издвајања) 
 

  / 1102-0006 
41-01-0006 
Администрација 
и управљање 
 

1.5.1.2 Израда оквирног 
документа институционалне 
трансформације РГЗ-а 
 

Радна група; 
Сектор за 
развој РГЗ-а 

2. кв. 2021. ‒ 
4. кв. 2021. 
 

01 - општи 
приходи и 
примања буџета 
(редовна 
издвајања) 
 

  / 1102-0006 
41-01-0006 
Администрација 
и управљање 
 

11 - примања од 
иностраних 
задуживања 

  / 1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрације 
у Републици 
Србији 
 

1.5.1.3 Израда нацрта 
одговарајућих законских решења 
 

Радна група; 
Сектор за 
развој РГЗ-а 

2. кв. 2021. ‒ 
4. кв. 2021. 
 

01 - општи 
приходи и 
примања буџета 
(редовна 
издвајања) 
 

  / 1102-0006 
41-01-0006 
Администрација 
и управљање 
 

1.5.1.4 Имплементација 
институционалне 
трансформације РГЗ-а  
 

Влада РС; 
РГЗ 

1. кв. 2022. ‒ 
4. кв. 2022. 
 

01 - општи 
приходи и 
примања буџета 
(редовна 
издвајања) 
 

  / 1102-0006 
41-01-0006 
Администрација 
и управљање 
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Мере и активности које РГЗ спроводи у складу са документима јавних политика  
 

 
 

Назив активности  ДЈП из ког је 
преузета 

Организациона 
јединица која 

спроводи 
активност 

Рок за почетак 
и завршетак 
активности 
(квартал и 

година) 

Извор 
финансирања 

Шифра 
програмске 

активности или 
пројекта у 

оквиру ког се 
обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин. 

У години 
2021. 

У години 
2022. 

У години 
2023. 

Успостављање 
националне 
инфраструктуре 
геопросторних 
података (НИГП) 
кроз доношење свих 
подзаконских аката 
у складу са Законом 
о НИГП и израдом 
националног 
геопортала у складу 
са INSPIRE 
директивом  

Акциони план за 
спровођење 
Стратегије реформе 
јавне управе за 
период 2018-2020 
година 

ЦУГП рок завршетка: 
4. кв. 2021. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

1102-0004 
41-01-0004 
Успостављање 
и 
унапређивање 
националне 
инфраструктур
е 
геопросторних 
података 
 

   

11 - примања 
од иностраних 
задуживања13 

1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрациј
е у Републици 
Србији 
 

  – 

05 - донације 
од иностраних 
земаља14 

Средства 
обезбеђена у 
оквиру PLAC 3 

   

                                                      
13 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
14 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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пројекта 
 

Омогућити 
електронску 
размену података 
између два 
софтвера – 
повезивање АПР са 
катастром 
непокретности  
 

Акциони план за 
унапређење 
позиције Републике 
Србије на ранг листи 
Светске банке о 
условима 
пословања – Doing 
Business за период 
2020-2023. године 
 

Сектор за ДТ рок завршетка:  
2. кв. 2021. 
 

11 - примања 
од иностраних 
задуживања15 

1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрациј
е у Републици 
Србији 

  – 

Обезбедити пуну 
подршку примени 
Закона о поступку 
уписа у катастар 
непокретности и 
водова („Службени 
гласник РС“, бр. 
41/18, 95/18, 31/19 
и 15/20), 
првенствено у 
погледу решавања 
свих постојећих 
предмета по 
жалбама и 
поштовања рокова, 
што укључује 
унапређење 
ефикасности рада 
свих служби РГЗ и 
примена ЈИС у 
Београду, Нишу и 
Новом Саду  
 

Акциони план за 
унапређење 
позиције Републике 
Србије на ранг листи 
Светске банке о 
условима 
пословања – Doing 
Business за период 
2020-2023. године 

Сектор за ПП –
Одељење за 
другостепени 
поступак 

континуирано 01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

1102-0006 
41-01-0006  
Администрациј
а и управљање 
 
 

   

                                                      
15 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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Увести online систем 
за пријаву свих 
грешки у регистру 
непокретности до 
којих је дошло без 
обзира како је упис 
вршен, по 
службеној дужности 
или на захтев 
странке  
 

Акциони план за 
унапређење 
позиције Републике 
Србије на ранг листи 
Светске банке о 
условима 
пословања – Doing 
Business за период 
2020-2023. године 

 рок завршетка:  
2. кв. 2020. 
 

16     
 

Усвајање Стратегије 
о НИГП и пратећих 
подзаконских аката 
сходно роковима из 
Закона о НИГ  

Акциони план за 
унапређење 
позиције Републике 
Србије на ранг листи 
Светске банке о 
условима 
пословања – Doing 
Business за период 
2020-2023. године 
 

ЦУГП рок завршетка:  
4. кв. 2020. 

17    
 

 
 

Обезбедити широку 
примену 
геопросторних 
података у складу са 
INSPIRE директивом, 
концептом „open 
data“ и 
међународним 
стандардима  
 

Акциони план за 
унапређење 
позиције Републике 
Србије на ранг листи 
Светске банке о 
условима 
пословања – Doing 
Business за период 
2020-2023. године 

ЦУГП рок завршетка:  
4. кв. 2020. 

18     

Пребацити Акциони план за  рок завршетка:  19     

                                                      
16 У тренутку доношења Средњорочног плана извор није познат. 
17 У тренутку доношења Средњорочног плана извор није познат. 
18 У тренутку доношења Средњорочног плана извор није познат. 
19 У тренутку доношења Средњорочног плана извор није познат. 
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преостале податке о 
својини над 
непокретностима у 
дигитални формат 
за оне катастарске 
општине за које то 
није извршен  
 

унапређење 
позиције Републике 
Србије на ранг листи 
Светске банке о 
условима 
пословања – Doing 
Business за период 
2020-2023. године 
 

1. кв. 2021. 

Омогућити да јавни 
бележници могу да 
директно у регистар 
катастра врше унос 
података права на 
непокретности  
 

Акциони план за 
унапређење 
позиције Републике 
Србије на ранг листи 
Светске банке о 
условима 
пословања – Doing 
Business за период 
2020-2023. године 
 

Сектор за ДТ 
Сектор за КН 

рок завршетка:  
4. кв. 2023. 
 

11 - примања 
од иностраних 
задуживања20 

1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрациј
е у Републици 
Србији 

   

Унапређење 
Регистра имовине – 
Катастра 
непокретности 
(обједињавање 
локалних база, 
унапређење 
софтвера, 
обезбеђење 
корисничког 
приступа свим 
подацима и 
ажурирање 
података)  
 

Акциони план за 
спровођење 
Програма развоја 
електронске управе 
2020-2022 

Сектор за ДТ 
Сектор за КН 

рок завршетка:  
4. кв. 2022. 

11 - примања 
од иностраних 
задуживања21 

1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрациј
е у Републици 
Србији 

   

                                                      
20 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
21 У тренутку доношења Средњорочног плана износ није познат. 
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Припрема и 
усвајање законског 
оквира за 
спровођење 
комасације (изменe 
и допуне Закона о 
државном премеру 
и катастру) 

Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – Структурна 
реформа 4: 
Унапређење 
процеса комасације 
(активност је у 
надлежности РГЗ-а) 
 

Сектор за 
надзор и 
контролу 
 

1. кв. 2021. –  
4. кв. 2021. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 
 

   

Доношење 
подзаконског акта 
којим се дефинише 
Методологија за 
вршење стручног 
надзора у 
поступцима 
комасације 

Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – Структурна 
реформа 4: 
Унапређење 
процеса комасације 
(активности је у 
надлежности РГЗ-а) 
 

Сектор за 
надзор и 
контролу 

1. кв. 2021. –  
4. кв. 2021. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 
 

   

Имплементација 
информационог 
система за подршку 
спровођењу 
стручног надзора у 
поступку комасације 
– контролни модул 

Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – Структурна 
реформа 4: 
Унапређење 
процеса комасације 
(активности је у 
надлежности РГЗ-а) 
 

Сектор за 
надзор и 
контролу 

1. кв. 2021. –  
4. кв. 2021. 

01 - приходи из 
буџета 

1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности  

48,000 
 

 

18,000 

Повезивање 
информационог 
система за подршку 
спровођењу 

Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 

Сектор за 
надзор и 
контролу 

1. кв. 2022. –  
4. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета 

1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 

 60,000 
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стручног надзора у 
поступку комасације 
са информационим 
системом катастра 
непокретности 

године – Структурна 
реформа 4: 
Унапређење 
процеса комасације 
(активности је у 
надлежности РГЗ-а) 
 

инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности  

Излагање 
прегледних планова 
(постојећег стања, 
комасационе 
процене вредности 
земљишта старог 
стања, пројекта 
новог стања, 
расподеле 
комасационе масе) 
на јавни увид на 
геопорталу 
„Геосрбија” за сва 
радилишта и пилот 
пројекте који су 
започети од 2021. 
 

Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – Структурна 
реформа 4: 
Унапређење 
процеса комасације 
(активности је у 
надлежности РГЗ-а) 

Сектор за 
надзор и 
контролу 

1. кв. 2023. –  
4. кв. 2023. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 
 

   

Доношење 
подзаконских аката 
из области НИГП-а  

Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – Структурна 
реформа 12: 
Унапређење 
геопросторног 
сектора креирањем 
стратешке дигиталне 
платформе као 
подршка 
инвестиционом 

ЦУГП рок завршетка:  
4. кв. 2021. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

1102-0004 
41-01-0004 
Успостављање 
и 
унапређивање 
националне 
инфраструктур
е 
геопросторних 
података  
 

   

56 - 
финансијска 

Средства 
обезбеђена у 

3,600   
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одлучивању помоћ ЕУ  оквиру PLAC 3 
пројекта 
 

Развој и доступност 
сервиса 
геопросторних 
података  

Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – Структурна 
реформа 12: 
Унапређење 
геопросторног 
сектора креирањем 
стратешке дигиталне 
платформе као 
подршка 
инвестиционом 
одлучивању 

ЦУГП рок завршетка:  
4. кв. 2022 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

1102-0004 
41-01-0004 
Успостављање 
и 
унапређивање 
националне 
инфраструктур
е 
геопросторних 
података  
 
 

   

11 - примања 
од иностраних 
задуживања 

1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрациј
е у Републици 
Србији 
 

60,000 60,000  

Усклађивање, 
комбиновање и 
повезивање 
података катастра 
непокретности и 
података из 
локалних пореских 
администарција на 
„пилот” општинама 
за развој прототипа 
система масовне 
процене вредности 
непокретности  
 

Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – Структурна 
реформа 12: 
Унапређење 
геопросторног 
сектора креирањем 
стратешке дигиталне 
платформе као 
подршка 
инвестиционом 
одлучивању 

Сектор за 
развој ‒ ОПВВН 

рок завршетка:  
2. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 

   

11 - примања 
од иностраних 
задуживања 

1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрациј

211,200 
 

79,200 ‒ 
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е у Републици 
Србији 
 

Развој прототипа 
система масовне 
процене вредности 
непокретности и 
дефинисање 
процедура на 
„пилот” општинама  
 

Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – Структурна 
реформа 12: 
Унапређење 
геопросторног 
сектора креирањем 
стратешке дигиталне 
платформе као 
подршка 
инвестиционом 
одлучивању 
 

Сектор за 
развој ‒ ОПВВН 

рок завршетка:  
4. кв. 2022. 

01 - приходи из 
буџета 
(редовна 
издвајања) 

1102-0003 
41-01-0003 
Стручни, 
управни и 
инспекцијски 
надзор и 
процена 
вредности 
непокретности 
 

   

11 - примања 
од иностраних 
задуживања 

1102-4002 
41-11-4002 
Унапређење 
земљишне 
администрациј
е у Републици 
Србији 
 

26,400 148,800 ‒ 

Ажурирање 
података Адресног 
регистра на 
територији РС  

Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – Структурна 
реформа 12: 
Унапређење 
геопросторног 
сектора креирањем 
стратешке дигиталне 
платформе као 
подршка 
инвестиционом 
одлучивању 
 

Сектор за ДТ рок завршетка:  
4. кв. 2021. 

01 - приходи из 
буџета 

1102-0005 
41-01-0005 
Унапређење 
регистра 
просторних 
јединица и 
адресног 
регистра и 
успостава 
интероперабил
ности са 
другим 
регистрима 
 

313,560 ‒ ‒ 
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ПРИЛОГ 1: Нормативне активности за које је надлежан Републички 

геодетски завод  
 

 

Нормативне 

активности (НА) 

Мера за чије је 

спровођење НА 

предуслов 

Правни основ Квартал 2021. г. у ком 

се пропис доставља 

Влади или министру 

на доношење, 

усвајање, односно 

утврђивање предлога 

Веза са 

НПАА 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Предлог закона о 

изменама Закона о 

државном премеру и 

катастру 

 Члан 34. Закона о 

Влади ("Службени 

гласник РС", број 

55/2005, 71/2005 - 

испр., 101/2007, 

65/2008, 16/2011, 

68/2012 - одлука УС, 

72/2012, 7/2014 - 

одлука УС, 44/2014 и 

30/2018 - др. закон) 

2. квартал НЕ 

Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о националној 

инфраструктури 

геопросторних 

података 

 Члан 34. Закона о 

Влади ("Службени 

гласник РС", број 

55/2005, 71/2005 - 

испр., 101/2007, 

65/2008, 16/2011, 

68/2012 - одлука УС, 

72/2012, 7/2014 - 

одлука УС, 44/2014 и 

30/2018 - др. закон) 

4. квартал НЕ 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Уредба о 

спроведбеним 

правилима за мрежне 

сервисе националне 

инфраструктуре 

геопросторних 

података 

 Члан 7. тачка 3) 

Закона о националној 

инфраструктури 

геопросторних 

података („Службени 

гласник РС”, број 

27/18) 

1. квартал НЕ 

Уредба о 

спроведбеним 

правилима за приступ 

скуповима и 

сервисима 

геоподатака, 

укључујући јавни 

приступ и размену 

података између 

органа јавне власти 

 Члан 7. тачка 4) 

Закона о националној 

инфраструктури 

геопросторних 

података („Службени 

гласник РС”, број 

27/18) 

1. квартал НЕ 
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Стратегија развоја 

Републичког 

геодетског завода за 

период 2021-2025 

године 

 Члан 38. став 1. 

Закона о планском 

систему Републике 

Србије („Службени 

гласник РС”, број 

30/18) 

2. квартал НЕ 

Стратегија 

унапређења 

националне 

инфраструктуре 

геопросторних 

података за период 

2021-2025 године 

 Члан 34. тачка 2) 

Закона о националној 

инфраструктури 

геопросторних 

података („Службени 

гласник РС”, број 

27/18) 

4. квартал НЕ 

Уредба о 

спроведбеним 

правилима за 

интероперабилност у 

оквиру националне 

инфраструктуре 

геопросторних 

података 

 Члан 7. тачка 2) 

Закона о националној 

инфраструктури 

геопросторних 

података („Службени 

гласник РС”, број 

27/18) 

4. квартал НЕ 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Правилник о поступку 

уписа у катастар 

непокретности и 

водова 

 Члан 54. став 2. 

Закона о поступку 

уписа у катастар 

непокретности и 

водова ("Службени 

гласник РС", бр. 

41/2018, 95/2018, 

31/2019 и 15/2020) 

1. квартал НЕ 

Правилик о катастру 

инфраструктурних 

објеката 

 Члан 181. став 2. 

тачка 17) Закона о 

државном премеру и 

катастру ("Службени 

гласник РС", број 

72/2009, 18/2010, 

65/2013, 15/2015 - 

одлука УС, 96/2015, 

47/2017 - аутентично 

тумачење, 113/2017 - 

др. закон, 27/2018 - 

др. закон, 41/2018 - 

др. закон и 9/2020 - 

др. закон), или неки 

други основ који би 

био прописан Законом 

о изменама и 

допунама Закона о 

државном премеру и 

катастру или Законом 

о изменама и 

допунама Закона о 

3. квартал НЕ 
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поступку уписа у 

катастар 

непокретности и 

водова 

Правилник о вођењу 

Регистра просторних 

јединица и Адресног 

регистра 

 Члан 36. Закона о 

Регистру просторних 

јединица и Адресном 

регистру ("Службени 

гласник РС", бр. 

9/2020) 

3. квартал НЕ 
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ПРИЛОГ 2: Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској 

класификацији и мерама и активностима из средњорочног плана (члан 14. Уредбе) 
 

 
Шифра 
Програм 

Шифра 
Програмска 
активност 
/Пројекат  

Програм/ 
Програмска 
активност или 
Пројекат 

Активности из СП Пројекција средстава по изворима у 000 дин. 

2021 2022 2023 

Обезбеђена средства по 
изворима (у 000 РСД) 

Планирана средства по 
изворима (у 000 РСД) 

Планирана средства по 
изворима (у 000 РСД) 

Извор  1, 
10, 11 

Остали 
извори 

Укупно Извор 
1, 10, 11 

Остали 
извори 

Укупно Извор 
1, 10, 11 

Остали 
извори 

Укупно 

1102   Државни 
премер, 
катастар и 
управљање 
геопросторним 
подацима на 
националном 
нивоу  

                    

  0001 Управљање 
непокретностима 
и водовима 

            

             

  0002 Обнова и 
одржавање 
референтних 
основа, 
референтних 
система и 
државне границе 
Републике Србије 

               

             

  0003 Стручни, управни 
и инспекцијски 
надзор и процена 
вредности 
непокретности 

Имплементација 
информационог 
система за подршку 
спровођењу 
стручног надзора у 
поступку комасације 
– контролни модул 
(Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – 
Структурна 
реформа 4) 

 48,000    48,000    

18,000 

  

18,000 
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   Повезивање 
информационог 
система за подршку 
спровођењу 
стручног надзора у 
поступку комасације 
са информационим 
системом катастра 
непокретности 
(Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – 
Структурна 
реформа 4)  
 

   60,000  60,000 

             

  0004 Успостављање и 
унапређење 
националне 
инфраструктуре 
геопросторних 
података 

                  

             

  0005 Унапређење 
регистра 
просторних 
јединица и 
адресног регистра 
и успостава 
интероперабилно
сти са другим 
регистрима 
 

Ажурирање 
података Адресног 
регистра на 
територији РС 
(Програм 
економских реформи 
за период од 2021. 
до 2023. године – 
Структурна реформа 
12) 

313.560   313.560  ‒     ‒     

             

 0006 Администрација и 
управљање 
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 4002 Унапређење 
земљишне 
администрације у 
Републици Србији 

1.1.1.4 Израда 
нацрта Стратегије 
НИГП-а 

8,640 

 

8,640 

      

   1.1.1.5 Израда 
студије 
оправданости 
концепта отворених 
података у 
Републици Србији 

      

   1.1.1.6 Израда плана 
увођења начела 
отворених података 

      

   1.1.1.7 Израда 
Социо-економске 
студије утицаја 
НИГП-а на друштво 
у РС 

      

   1.1.1.9 Израда 
пословног модела за 
функционисање 
НИГП-а 

3,600  3,600       

   1.1.2.1 
Успостављање 
инфраструктуре за 
креирање сервиса 
просторних података 
за потребе 
интерних/екстерних 
корисника 
(национална 
дистрибуција) 
 

12,000  12,000 108,000  108,000    

   1.2.2.1 Реализовано 
сателитско снимање  
и израђен дигитални 
ортофото за 
територију РС (без 
АП КиМ) 
 

342,500 
(без ПДВ) 

 342,500 
(без ПДВ) 
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   1.2.2.2 Интегрисана 
Евиденција о 
утврђеним 
променама на 
објектима и Регистар 
објеката са 
Централним 
инфорамционим 
системом катастра 
непокрености и 
омогућено њихово 
одржавање 

59,000 (без ПДВ – процена) 59,000 
(без ПДВ 
– 
процена) 

   

   1.2.2.3 Ажурирана 
Евиденција о 
утврђеним 
променама на 
објектима за 
територију РС (без 
АП КиМ) 

19,000 19,000    

   1.2.2.4 Формиран 
Регистар објеката за 
пилот општине 
(Врачар и 
Зрењанин) на бази 
података РГЗ-а, 
података ЈЛС и 
пописа 2021. године 

6,000 6,000    

   1.2.6.1 Развој 
модула 

8,890 
 

 8,890       

   1.2.6.2 
Имплементација 
модула 

   3,810  3,810    

   1.3.1.3 Развој и 
формирање 
Евиденције о 
утврђеним 
променама на 
објектима 
 

54,000  54,000 24,000  24,000    



57 
 

   1.3.2.1 Развој и 
усклађивање са 
Европским 
стандардима 
референтне основе 
Републике Србије - 
висинска 
Референтна мрежа 
 

26,400  26,400 31,086  31,086    

   1.3.2.2 Развој и 
усклађивање са 
Европским 
стандардима 
референтне основе 
Републике Србије - 
Основна 
гравиметријска 
мрежа 
 

1,440  1,440 504  504    

   1.3.2.4 ЕУРЕФ – 
Развој параметара 
за повезивање 
Активне геодетске 
референтне основе 
Републике Србије са 
Европском ГНСС 
мрежом 
 

948  948       

   Мера 1.4.1: 
Имплементација 
новог пословног 
информационог 
система РГЗ-а 

43,200  43,200 100,800  100,800    

   Развој и доступност 
сервиса 
геопросторних 
података 
(Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – 
Структурна 
реформа 12) 
 

60,000  60,000 60,000  60,000    
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   Усклађивање, 
комбиновање и 
повезивање 
података катастра 
непокретности и 
података из 
локалних пореских 
администарција на 
„пилот” општинама 
за развој прототипа 
система масовне 
процене вредности 
непокретности 
(Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – 
Структурна 
реформа 12) 

211,200  211,200 79,200  79,200 ‒   

   Развој прототипа 
система масовне 
процене вредности 
непокретности и 
дефинисање 
процедура на 
„пилот” општинама  
(Програм 
економских 
реформи за период 
од 2021. до 2023. 
године – 
Структурна 
реформа 12) 
 

26,400  26,400 148,800  148,800 ‒   

  Укупно: 1,244,778 0 1,244,778 616,200 0 616,200 18,000 0 18,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


