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
На седници Владе одржаној 31. јануара 2017. усвојена је ова Стратегија, чији је циљ 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 РГЗ-а у портал
е-Управе, побољшаће се и убрзати приступ и дистрибуција података, унапредити комуникација
између државних органа, као и између РГЗ-а и корисника његових услуга. Стратегија је
усаглашена са Програмом економских реформи за период од 2016. до 2018. године и Програмом
за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања
– Doing busines.
За праћење спровођења Стратегије одговоран је Републички геодетски завод, који ће
подносити Влади извештај о испуњености циљева ове стратегије на годишњем нивоу. Праћењем
стратегије обезбедиће се информације о делотворности мера, о њиховом утицају на кориснике и
о начину на који их РГЗ примењује. У случају значајних промена у полазним претпоставкама
или околностима у којима се примењује ова стратегија, могућа су, уз редовна годишња, ванредна
ажурирања стратегије и акционог плана.
Стратегијом нису одређена потребна финансијска средства, као ни извори финансирања.
Прецизнија процена неопходних средстава и извора финансирања биће урађена у оквиру израде
плана пословања РГЗ-а чија ће се израда финансирати из средстава кредита Светске банке.
Ради унапређења стања у овој области дефинисано је 9 стратешких циљева:










успостављање ефикасног система уписа, управљања и дистрибуције података о
непокретностима и инфраструктурним водовима и правима на њима;
унапређење НИГП-а;
унапређење квалитета топографско-картографске базе података;
успостављање система масовне процене вредности непокретности;
унапређење организационе структуре и прилагођавање кадровске структуре унапређеном
систему рада;
интеграција у е-Управу и отварање могућности за потпуну електронску комуникацију са
корисницима;
унапређење поузданости и квалитета података у државној евиденцији непокретности и
инфраструктурних водова и правима на њима;
унапређење доступности услуга РГЗ-а припадницима угрожених група;
наставак продукције (скенирања) архиве РГЗ-а, израда и стављање у функцију сервиса за
увид и издавање архивских докумената и израда централног депоа за архивску грађу РГЗ-а.

Акциони план (распоред активности) је саставни део Стратегије, којим су дефинисане
активности и везе са принципима стратегије, задаци, одговорне институције, период
реализације, индикатори и предуслови.
Цео текст Стратегије можете наћи овде.

