
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ 

 

 Правни основ за доношење ове стратегије представља одредба 

члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), којом је 

прописано да стратегијом развоја Влада утврђује стање у области из 

надлежности Републике Србије и мере које треба предузети за њен развој. 

 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 

 Програмом економских реформи за период од 2016. до 2018. 

године, као један од циљева утврђен је привредни раст и јачање 

конкурентности. Уређено и ефикасно управљање катастарским и другим 

геопросторним подацима допринеће побољшању пословног окружења и 

рангирања Републике Србије у Извештају о пословању (Doing Business) Светске 

банке. У области издавања грађевинских дозвола, Законом о изменама и 

допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 132/14) 

уведен је обједињени поступак који успоставља јединствену комуникацију 

између потенцијалног инвеститора и надлежне институције. Обавеза 

Републичког геодетског завода је да комуницира са осталим државним органима 

и организацијама, као и органима јединица локалне самоуправе, успостављајући 

на тај начин једношалтерски систем издавања грађевинских дозвола. 

 Светска банка кроз пројекат „Унапређење земљишне 

администрације у Србији” подржава унапређење ефикасности, 

транспарентности, доступности и поузданости система за управљање 

непокретностима и просторним информацијама у Републици Србији. 

 Процес приступања Републике Србије Европској унији захтева 

прилагођавање јасно утврђеним стандардима. Директива ЕУ INSPIRE 2007/2/ЕЗ 

једна је од најважнијих у области управљања геопросторним подацима, чије 

смернице одређују даљи рад и развој РГЗ-а. 

 Свеобухватни циљ стратегије Републичког геодетског завода је 

пружање подршке привредној реформи Владе делотворним обезбеђивањем 

података из сфере тржишта непокретности, процене вредности непокретности и 

геопросторних података ради бржег и лакшег доношења одлука на свим 

стратешким нивоима. Кроз интеграцију услуга Републичког геодетског завода у 

портал е-Управе, побољшаће се и убрзати приступ и дистрибуција података, 

унапредити комуникација између државних органа, као и између Републичког 

геодетског завода и корисника његових услуга. 

 Стратегија предвиђа проширење обима доступних података о 

непокретностима и унапређење радних процеса и услуга из сфере управљања 

геопросторним подацима, усаглашавање обима услуга са потребама државе и 

друштва, ефикасније управљање људским ресурсима и побољшање квалитета 

производа и услуга. 

 

 



III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 Уводни део стратегије говори о значају уређеног и ефикасног 

управљања катастарским и другим геопросторним подацима. 

 У поглављу 2. дефинисана су начела за унапређење рада 

Републичког геодетског завода. 

 У поглављу 3. дат је преглед структуре услуга Републичког 

геодетског завода и корисника, постојећег стања у вези са приступом и 

коришћењем просторних података у Републици Србији, организационе 

структуре Републичког геодетског завода, анализе снага, слабости, могућности и 

ризика (SWOT), светских трендова у геодезији и могућности проширења обима 

услуга и корисника. 

 У поглаљу 4. дефинисани су стратешки циљеви за постизање 

свеобухватног циља стратегије Републичког геодетског завода са факторима 

који утичу на успешну реализацију стратешких циљева. 

 У поглављу 5. препознате су активности за постизање стратешких 

циљева, и то: 

 - успостављање ефикасног система уписа, управљања и 

дистрибуције података о непокретностима и инфраструктурним водовима и 

правима на њима;  

 - унапређење националне инфраструктуре геопросторних 

података; 

 - унапређење квалитета топографско-картографске базе података; 

 - успостављање система масовне процене вредности 

непокретности; 

 - реорганизација и прилагођавање кадровске структуре 

Републиког геодетског завода; 

 - интеграција у е-Управу; 

 - унапређење поузданости и квалитета података у државној 

евиденцији непокретности и инфраструктурних водова и права на њима; 

 - унапређење доступности услуга Републичког геодетског завода 

припадницима угрожених група; 

 - делатност Дигиталног архива Републичког геодетског завода. 

 У поглављу 6. дат је распоред активности за постизање 

стратешких циљева. 

 

 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

 За спровођење ове стратегије нису потребна додатна средства из 

буџета Републике Србије за 2016. годину. 

 Прецизнија процена неопходних средстава и извора финансирања 

за 2017. и 2018. годину биће урађена у оквиру израде плана пословања 

Републичког геодетског завода чија ће се израда финансирати из средстава 

кредита Светске банке. 

 


