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„Maps are always instruments of conquest; once projected, they are then implemented. Geography is therefore the art of war. (“Карте су увек освајачка оруђа; кад се нацртају, оне се спроведу.
Географија је према томе уметност ратовања.”)“
(Edward W. Said. 1995. The Politics of Dispossession)
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Абстракт
За потребе праћења стања у простору израђују се документи просторног уређења. Ти
документи су просторни и урбанистички планови.
Просторни планови се раде на топографским крупноразмерним, прегледним картама
(размере 1:10 000 до 1:200 000), које се набављају од Војно-географког института у размери
1:25 000, за израду просторних планова јединица локалне самоуправе, односно Р 1:300 000
за регионалне просторне планове. Крупноразмерне карте (до 1:100 000) добијају се непосредном репродукцијом оригиналних теренских снимака, а карте средње резмере (од 1:100
000 до 1:500 000) израђују се од карата крупне размере.
Планови генералне и детаљне регулације утврђују генералну, односно, детаљну намену
површина, режиме уређења простора, начин опремања земљишта комуналном, саобраћајном и другом инфраструктуром, услове за изградњу грађевина и подузимање других активности у простору. Ови планови представљају основ за издавање информације о локацији
(члан 53 Закона о планирању и изградњи, „Сл.гл. РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка) и локацијске
дозволе (члан 54-57 Закона о планирању и изградњи, „Сл.гл. РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка).
За њихову израду потребнe су, између осталог, ажурне подлоге (и топографски и топографско-катастарски планови одређених размера, 1:500, 1:1000, 1:2500), тј. добре и поуздане
геодетске подлоге. То су такве подлоге које ће пружити што потпуније и тачније информације
о простору за који се израђују урбанистички планови. Подлоге за израду урбанистичких планова набављају се од Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности.
Грађевинско земљиште јесте земљиште одређено законом и планским документом као
грађевинско, које је предвиђено за изградњу и редовно коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом и земљиште које служи за редовну
употребу тих објеката. Користи се у складу са наменом одређеном планским документом, на
начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом.
Кључне речи: просторно планирање, урбанистички планови, геодетске подлоге.
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Увод
Позадина проблема
Нови Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ БР. 72/09, 81/09 – исправка),
у прелазним и завршним одредбама (чл. 215 и 216), је задао релативно кратке рокове општинама и градовима за израду просторних и урбанистичких планова. У року од 3 месеца су
требале да донесу Одлуке о изради планова, који морају бити донети у року од 18 месеци –
за просторне планове, односно, две године за генералне урбанистичке планове и планове
генералне регулације за цело грађевинско подручје насељеног места и три године за планове генералне регулације за остала насеља предвиђена просторним планом.
Стална конференција градова и општина је у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања анализирала потенцијалне проблеме који се могу јавити приликом израде планова у овако крактом року. Један од проблема који је идентификован је и
примена члана 40 Закона о планирању и изградњи, односно начин достављања подлога за
израду планова.
Одбор за урбанизам и становање СКГО је у Плану рада за 2010. годину предвидео израду Анализе постојећег начина прибављања подлога за израду просторних и урбанистичких
планова.
Циљ израде анализе је да се да приказ постојеће праксе прибављања одговарајућих подлога за потребе израде просторно планске и урбанистичке документације, као и да се дају
примери добре праксе и препоруке за унапређење стања са аспекта локалних самоуправа.
У анализи је потребно приказати:
••правни основ
••финансијске аспекте прибављања подлога (укључујући и ажурирање подлога за
израду планова)
••постојећа пракса достављања подлога – анализирати стање у најмање 5 општина и
градова
••технички аспекти и квалитет достављених подлога
••примери добре праксе
••препоруке за унапређење постојећег стања.
Анализа треба да послужи Одбору за урбанизам и становање СКГО као подлога за иницирање измена у поступању појединих органа и евентуалне измене прописа који регулишу
наведену област.
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Методологија за израду анализе
Приликом израде Анализе, методологија је занована на одредницама позитивних законских и подзаконских аката, искуствима урбанистичких кућа која се баве израдом просторно
планске и урбанистичке документације као и искуствима локалних самоуправа.
Приликом израде Анализе аутор је консултовао следеће изворе:
1. Литература:
••Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка)
••Закон о катастру и државном премеру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10)
••Уредба о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање
услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС“, број 45/02, 15/10)
2. Електронски медији:
••Сајт Војно-географског института
(http://www.vgi.mod.gov.rs/cenovnik/cenovnik.html#digitalne_lat)
••Сајт Републичког геодетског завода (http://www.rgz.gov.rs/)
3. Искуства урбанистичких кућа:
••ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац (податке дао г-дин Предраг Димитријевић,
дипл.инж.геод.)
••Предузеће за планирање, пројектовање, геодетске услуге и консалтинг, д.о.о. из
Аранђеловца (податке дала г-ђа Јелена Стризовић, дипл.инж.геод.)
Анализирана је пракса израде планова и пробављања подлога у следећим локалним самоуправама: Крагујевац, Топола, Кнић, Рашка и Тутин.
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1. Правни основ који регулише
прибављање подлога за израду
планске документације
Правни основ за прибављање подлога за израду планске документације садржан је у члану 40 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка),
који каже да се „У циљу израде, односно измене планског документа, на захтев министарства надлежног за послове просторног планирања и урбанизма, аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, надлежни орган, односно организација уступају постојеће
копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке, без накнаде. Све подлоге
уступају се у року од 30 дана“.
Графички део плана (просторног и урбанистичког) – члан 32 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка), израђује се на овереном катастарско-топографском, односно овереном топографском плану, односно овереном катастарском плану. Графички део плана, осим плана детаљне регулације може се израђивати
и на ажурним геореференцираним ортофото подлогама.
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2. Постојећа пракса достављања подлога
Регионални просторни план (РПП) се израђује као регионални просторни план подручја
просторних јединица у складу са номенклатуром статистичких територијалних јединица на
нивоу 2 и обласни просторни план просторних јединица у складу са номенклатуром статистичких територијалних јединица на нивоу 3. Регионални просторни план је плански документ
који уз уважавање специфичних потреба које произлазе из регионалних посебности, разрађује
циљеве просторног уређења и одређује рационално коришћење простора, у складу са суседним регионима и општинама. Једна од полазних основа за израду просторних планова на нивоу 2 и 3 и докумената њиховог спровођења јесу и развојни документи регионалног развоја.
Просторни план јединице локалне самоуправе (ППО/ППГ) доноси се за територију јединице локалне самоуправе и одређује смернице за развој делатности и намену површина,
као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.
Просторни план подручја посебне намене (ППППН) доноси се за подручје које због
природних, културно-историјских или амбијенталних вредности, експлоатације минералних
сировина, искоришћења туристичких потенцијала и искоришћења хидропотенцијала или
изградње објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове
грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајине, захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора и које је као такво одређено Просторним
планом Републике Србије.
За наведене просторне планове подлоге се набављају у Војно-географском институту. Могу
се набавити у дигиталном векторском облику (по тематским нивоима са базом података) у 1:300
000 или 1: 1 000 000. За просторни план јединице локалне самоуправе садржај карата ТК 25
(1:25000) постоји 2. и 3. издање скенирано и геореференцирано у периодима од 1968. године до
2001. године у зависности који лист покрива коју територију јединице локалне самоуправе.

ТК25 у греј скали – припремљена за подлогу за израду
Просторног плана града Крагујевца
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Извод из Просторног плана града Крагујевца - реферална карта бр.1: Намена простора

Извор: http://www.vgi.mod.gov.rs/proizvodi/analogni/tk25a/pregledni_list.html
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Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја. Доноси за насељено место које је седиште јединице локалне
самоуправе, које има преко 30.000 становника.
За јединице локалне самоуправе за које се по Закону о планирању и изградњи не доноси
генерални урбанистички план, планови генералне регулације се обавезно доносе за цело
грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места. План детаљне регулације доноси се за неизграђене делове насељеног места, уређење неформалних насеља,
зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте, изградњу објеката или насељених места у грађевинском подручју изван насељеног места, као и у заштићеној околини непокретних културних добара.
Графичким делом просторног плана приказују се: намена простора; мрежа насеља, функција, јавних служби и инфраструктурних система; природни ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара.
Графичким делом урбанистичког плана приказују се: планирана намена; регулација и нивелација; инфраструктурни системи; заштита животне средине и природних и културних добара.

Преклоп катастарске подлоге са ортофото подлогом на примеру
општине Стари град, Београд
Графички део плана израђује се на овереном катастарско-топографском, односно овереном топографском плану, односно овереном катастарском плану. Графички део плана,
осим плана детаљне регулације може се израђивати и на ажурним геореференцираним ортофото подлогама.
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Катастарска подлога:

Извод из анализе власништва на катастарској подлози за потребе
ПДР „Индустријске зоне – Корман поље“ у Крагујевцу
(обрада података ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац у сарадњи са Одељењем за просторно планирање
Градске управе за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, 2009.)

Преклоп ортофото подлоге и решења из урбанистичког плана:

ПДР „ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ – КОРМАН ПОЉЕ У КРАГУЈЕВАЦУ – НАМЕНА ПОВРШИНА
на ортофото подлози израђена за потребе презентације
(обрада података ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац у сарадњи са Одељењем за просторно планирање
Градске управе за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, 2010.)
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За израду техничких докумената такође се користи оверени катастарско топографски план.

Испорука ортофото планова од стране Републичког геодетског завода се тек очекује по
њиховом усвајању.
Катастарски планови се по захтеву локалне самоуправе достављају у Крагујевцу у векторском облику, у Тутину, Рашкој, Книћу, Тополи у растерском облику.

18
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3. Финансијски аспект прибављања подлога
3.1. Подлоге за просторне планове
Код просторних планова подлоге су топографски планови размере 1:25000 или 1:50000 у
зависности од површине територије која је у обухвату, као и ортофото планови. Топографски планови добијају се у растерском облику од Војно-географског института уз симболичну
накнаду (око 2000 динара по карти). Поред њих могуће је од Војно-географског института
добити и дигитални модел терена урађен на бази топографске карте 1:25000 (http://www.vgi.
mod.gov.rs/cenovnik/cenovnik.html#digitalne_lat).
Табела 1. Дигиталне (Скениране) карте
Ред.
НАЗИВ ДИГИТАЛНОГ (СКЕНИРАНОГ) ГЕОТОПОГРАФСКОГ МАТЕРИЈАЛА
бр.

Јед.
мере

ЦЕНА
(РСД)

1.

Скенирана и геореференцирана карта у растерском формату 1:25 000, 2. издање, подела по Гриничу (СЕ) лист

1.274,00

2.

Скенирана и геореференцирана карта у растерском формату 1:25 000, 3. издање, подела по Гриничу (СЕ) лист

1.656,00

3.

Скенирана и геореференцирана карта у растерском формату 1:25 000, подела по Гриничу (РиХ)

лист

780,00

4.

Скенирана и геореференцирана карта у растерском формату 1:50 000, подела по Гриничу (СЕ)

лист

1.274,00

5.

Скенирана и геореференцирана карта у растерском формату 1:50 000, подела по Гриничу (РиХ)

лист

580,00

6.

Скенирана и геореференцирана карта у растерском формату 1:100 000, подела по Гриничу (СЕ)

лист

1.274,00

7.

Скенирана и геореференцирана карта у растерском формату 1:200 000, подела по Гриничу (СЕ)

лист

1.274,00

8.

Скенирана и геореференцирана карта у растерском формату 1:300 000, подела по Гриничу (СЕ)

лист

1.147,00

9.

Скенирана и геореференцирана карта у растерском формату 1:500 000, подела по Гриничу (СЕ)

лист

1.147,00

10.

Скенирана и геореференцирана карта у растерском формату 1:1000000, подела по Гриничу (СЕ)

лист

1.147,00

11.

Скенирана и геореференцирана КВО 50 у растерском формату, подела по Гриничу

лист

2.700,00

12.

Скенирана и геореференцирана ВВК 200 у растерском формату, подела по Гриничу

лист

2.300,00

13.

Скенирана и геореференцирана ВВК 500 у растерском формату, подела по Гриничу

лист

1.650,00

14.

Скенирана и геореференцирана ВВК 750 у растерском формату, подела по Гриничу

лист

1.250,00

15.

Скенирана и геореференцирана СК 500 у растерском формату

лист

850,00

16.

Скенирани репродукцијски оригинали у растерском формату

комплет
41.184,00
за лист

Легенда: СЕ - сви елемент, РиХ - рељеф и хидрографија, БО - бледи отисак, ОИ - отворено издање
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3.2. Подлоге за урбанистичке планове
Kао подлоге за израду урбанистичких планова користе се: ортофото и геодетске подлоге.
Ортофото планови за које је надлежан Републички геодетски завод, по Закону о планирању и
изградњи, доступни су без накнаде. Дигитални модел терена који је производ израде ортофото
планова као и изворни снимци обрађени тако да у посебним софтверима дају тродимензионалан утисак коришћењем посебних наочара (корисно за сагледавање простора) нису наведени
у закону, па Републички геодетски завод не сматра да треба да их доставља без накнаде1 без
обзира што су и они добијени коришћењем исте донације Европске Уније (CARDS програм који
је обухватао израду дигиталних ортофото планова, партнерски-Twinning програм, набавка фотограметријске опреме. Очекивани резултати пројекта били су: Територија Републике Србије
по први пут покривена дигиталним ортофото подлогама које могу користити: за ажурирање
постојећег премера, за израду основне државне карте, као основа за ГИС, за потребе NSDI, за
урбанистичка и друга пројектовања и планирања итд. -ОРТОФОТО пројекат. Интернет локација: www.ear.eu.int. Снимање је вршено у периоду пролеће-јесен 2007-2009.године. Пројекат
је започет у 2005. Години ,а завршетак је планиран до јула 2010. године)

Дигитални ортофото Београда - http://www.rgz.gov.rs/
Геодетске подлоге из члана 169. став 3. тачка 1) Закона о државном премеру и катастру
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 18/10) су:
1. дигитални топографски планови;
2. дигитални ортофото планови;
3. дигитални модел терена;
4. дигиталне подлоге захтеваног садржаја.
Поред геодетских подлога, за потребе разних врста пројеката у инжењерско-техничким
областима, користе се и изводи из базе података катастарско-информационог система (катастарски план, катастарски план водова, основна државна карта и остале карте).

1

Уредба о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког гео
детског завода („Службени гласник РС“, број 45/02, 15/10) – тарифни број 11г
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Преписи и копије оригиналних података премера могу се издавати државним органима,
органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и геодетским организацијама.
Код подлога за урбанистичке планове, поред ортофото планова (за планове генералне
регулације и генералне урбанистичке планове), користе се и катастарски планови у:
••растерском геореференцираном облику, или у,
••векторском облику.
По Закону опланирању и изградњи (члан 40) и Закону о државном премеру и катастру
(члан 174, став 5) Републички геодетски завод их доставља без накнаде:
„Члан 174.
(1) За коришћење података и за услуге које пружа Завод, плаћа се накнада2.
(2) Висину накнаде за коришћење података и пружања услуга из става 1. овог члана
утврђује Влада на основу: врсте и вредности података, вредности непокретности, трошкова прикупљања података и утврђивања насталих промена на непокретности, трошкова
обраде и провођења података у бази геодетско-катастарских података, трошкова архивирања и чувања података, трошкова одржавања базе геодетско-катастарских података и
уписа права у катастар непокретности., ...
(5) Изузетно од става 1. овог члана, у циљу израде, односно измене планског документа,
на захтев јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине или министарства, издају се
без накнаде копије постојећих топографских, катастарских планова, катастарских планова водова, односно њихове дигиталне копије и дигитални ортофото.“
Висина накнаде утврђује се Тарифом накнаде за коришћење података и пружањем услуга, која је саставни део Уредбе о висини накнаде за коришћење података премера и катастра
и пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС“, број 45/02, 15/10).

Поступак прибављања подлога
Јединица локалне самоуправе подноси захтев надлежној организационој јединици Републичког геодетског завода (РГЗ) – Служби за катастар непокретности (СКН), за преузимање
копије катастарског плана и копије плана катастра водова.
Захтев мора да садржи:
••потребе за које ће се користити тражене копије планова
••опис подручја за коју се траже копије планова
••облик у коме се преузимају копије3:
1. копије планова у аналогном облику – (СКН је дужна да идентификује и издвоји
тражене планове и да писмено обавести подносиоца захтева о броју предметних
планова и размери планова. Обавеза је јединице локалне самоуправе да
организује копирање и сноси трошкове копирања предметних планова)
2. копије планова у растерском облику – (СКН је дужна да идентификује и издвоји
тражене планове и да писмено обавести општину о броју предметних планова
и размери планова. РГЗ организује и скенира, а општина сноси трошкове
скенирања предметних планова. Након скенирања снима текстуалну датотеку
2

3

Уредба о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког
геодетског завода („Службени гласник РС“, број 45/02, 15/10)
Уредба о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког
геодетског завода („Службени гласник РС“, број 45/02, 15/10)
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следеће садржине:„ На ЦД-у се налазе копије скенираних катастарских планова у
растерском облику (нису геореференцирани) са стањем на дан________ и служиће
за потребе изреде урбанистичких планова.)
3. копије дигиталних планова у аналогном облику – (СКН је дужна да
идентификује и издвоји базу података ДКП-а за тражено подручје. РГЗ организује
плотовање, а општина сноси трошкове плотовања.)
4. копије базе података дигиталног катастарског плана – (СКН је дужна да
идентификује и издвоји базу података ДКП-а за тражено подручје и изради
копију базе података дигиталних планова на ЦД-у. Поред тога СКН на ЦД-у снима
и текстуалну датотеку следеће садржине „ На ЦД-у се налазе копије дигиталног
катастарског плана са стањем на дан________ и служиће за потребе израде
урбанистичких планова.)
Копије катастарских планова у растерском облику и копије базе података ДКП-а се достављају општинама на закључаном ЦД-у.

3.3. Ажурирање подлога
Ажурирање ових подлога односи се у највећем броју случајева на новоизграђене објекте који нису евидентирани у Републичком геодетском заводу и може га обавити било која
геодетска фирма уз накнаду (која зависи од количине података које треба снимити - само
снимање једног објекта за потребе књижења у катастру је око 5000 динара).
На израду топографских планова који су потребни код израде планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката (геодетско снимање комплетног садржаја обухвата плана
или пројекта) одлази значајан део финансијских средстава од укупне цене израде урбанистичких планова. Оквирна цена је од 200 - 1000 €/ха у зависности од изграђености терена.
Ажурирање је по Закону о планирању и изградњи из 2003. године, обезбеђивала локална
самоуправа, сада више није у обавези, али уобичајена пракса је да се ради топографски план,
који се преклапа са кататстарским планом.
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4. Технички аспекти и квалитет
достављених подлога
Ажурност катастарских планова није на потребном нивоу па је потребно снимити топографске планове (што дуго траје) или се испомагати ортофото плановима уколико постоје.
У принципу, квалитет достављених података – садржаја подлога, највише зависи од тога
шта се тражи, почевши од хоризонталне и вертикалне представе терена, топографије, алфанумеричких базе података катастра непокретности, као посебног дела података потребних
за квалитетно планирање и праћење промена у простору.

24
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5. Подаци неопходни за израду планова
База података катастра непокретности јесте скуп геопросторних и других података о непокретностима и стварним правима на њима, и нарочито садржи податке о:
1. парцелама;
2. објектима;
3. посебним деловима објеката;
4. имаоцима стварних права на непокретностима.
У бази података катастра непокретности воде се подаци адресног регистра и регистра
просторних јединица.
Посебно је важно добити и део података из базе у складу са чланом 87 Закона о планирању и изградњи – достављање списка парцела које у обухвату усвојеног плана мењају
намену из пољопривредног и грађевинско земљиште. У пракси то изгледа као немогућа мисија, обзиром да законодавац познаје само термин „подлоге“, која сама по себи добија даје
статички приказ облика парцела, а непознаница остаје које су парцеле пољопривредно
земљиште, које су у корисништву локалне самоуправе, које су већ проглашене за површину
јавне намене и сл.
Са праксом достављања само одређених података, немогуће је спровести Закон, као и
вршити одређене урбанистичке анализе и моделовати план кроз време, односно, из статичког модела планирања прећи у виши ниво – динамичко планирање простора. У том смислу,
јединица локалне самоуправе је у немогућности да врши правилно сагледавање промена у
просторној економији, и самим тим, није у могућности да развија локалну заједницу на најбољи начин.
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6. Примери добре праксе
Као примери добре праксе могу се навести поједине јединице локалне самоуправе, као
што су: Кнић који је добио растерске планове без плаћања, Тутин и Рашка који ускоро добијају, Крагујевац тек треба да тражи дигитални катастарски план (ДКП) за План генералне
регулације „Стара Варош – Градски Центар“.

6.1. Пример града Крагујевца
Крагујевац је један од ређих јединица локалне самоуправе који је суфинансирао (са 50%)
премер деведесетих година за грађевинско подручје у обухвату Генералног плана.
Споразумима које је тада, у име општине Крагујевац, потписао Друштвени фонд за комуналне делатности и уређивање грађевинског земљишта, за извршење оперативног програма обнове премера града Крагујевца а у циљу реализације програма ажурурања и обнове
премера са успоставом катастра непокретности у периоду од 1990-2000.године, фоннд је
инвестирао у премер са обавезом, да општинска геодетска управа за потребе Фонда обезбеди без накнаде коришћење података добијених извршењем програмираних послова обнове
премера за:
••1990. годину, на површини од 7600 ха, обезбеђена средства и узносу од 1.000.000,00 дин.
••1991. годину, на површини од 2000 ха, обезбеђена средства и узносу од 5.000.000,00 дин.
••1992. годину, на површини од 1405 ха, обезбеђена средства и узносу од 8.488.516,00 дин.
••1993. годину, на површини од 2805 ха, обезбеђена средства и узносу од 1.500.000.000,00
дин.
По овим споразумима граду Крагујевцу није ништа предато.
Грађевинско подручје је подељено на четири катастарске општине – Крагујевац 1, Крагујевац 2, Крагујевац 3 и Крагујевац 4.
За сада Град је добио само део података за КО Крагујевац 1 и 2 са стањем на дан 13.11.2003.
године у складу са чланом 44 Закона о планирању и изградњи ( «Службени гласник РС» бр.
47/03) и Заједничког дописа Министарства урбанизма и грађевине број 35-00-125/2003-01
од 29.09.2003. и Републичког геодетског завода број 95-83/2003 од 29.09.2003. - Записник о
примопредаји број 953-46/03 од 25.11.2003. а на захтев Извршног одбора града Крагујевца.
За катастарске општине Крагујевац 3 и 4 није добио податке. Изјавом о прихватању обавезе
чувања и коришћења података скенираних свих планова за политичку општину Крагујевац,
свих планова подземних инсталација као и вертикалне предстве терена за КО Крагујевац 1 и
КО Крагујевац 2 од 17.06.2004. Град се обавезао да све податке чува и користи за своје потребе а у складу са позитивним правним актима који покривају предметну материју.
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Нормално подаци су ажурни на дан достављања, али и као такви могу послужити за
праћење одређених трендова у простору.
Кроз пројекат ЕАР, а у сарадњу са Републичким геподетским заводом град Крагујевац је
израдио Дигиталну базу катастра подземних водова за грађевинско подручје, која је тренутно на прегледу у РГЗ. Допринос РГЗ у овом пројекту је израда идејног пројекта без накнаде.
Укупна дужина дигитализованих водова износи око 2000 км (водоводна линија - 400 км, канализација - 400 км, гас - око 150 км, електроводови - око 300 км, телекомуникације - око 680
км и топловод око 50 км).
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7. Препоруке за унапређење
постојеће праксе
Приликом израде планске документације, многе јединице локалне самоуправе поверавају послове урбанистичким кућама. То подразумева и прибављање и ажурирање подлога. Када се урбанистичка кућа обрати Републичком геодетском заводу и затражи подлоге
нема могућност да буде ослобођена од накнаде, иако подлоге тражи за ираду плана за који
је склопљен уговор и где је инвеститор плана јединица локалне самоуправе. Поставља се
питање: ЗАШТО?
Познато је да многе, мање развијене јединице локалне самоуправе имају врло слабо кадровски опремљену урбанистичку службу. У таквим срединама, захтеви које органи управе
упућују РГЗ-у нису комплетни и довољно стручно обрађени те из њих није могуће утврдити
које подлоге су потребне и са којом врстом података. Врло често, у њихово име захтев за
подлогама и подацима попуњавају урбанистичке куће којима су или поверени послови или
су посао добили на тендеру. У тим случајевима могуће је добити подлоге, али из досадашње
праксе само једном за израду једног плана. Препорука: Неопходно је указати на ову праксу
како јединицима локалне смаоуправе тако и надлежном Министарству, како би се пракса
прибављања подлога за потребе израде урбанистичких и просторних планова уједначила.
У складу са Законом о планирању, поставља се питање како испоштовати члан 87 - ПРОМЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ У ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ. Како доставити списак парцела, ако
се за израду добије само подлога без одређених делова базе катастра непокретности. Оно
шо је битно да се од базе добије су подаци о:
••Парцелама (површина, по културама, и које су у корисништву локалне самоуправе)
••Објектима (бруто грађевинска површина и спратност)
••Позиције бројева парцела за цело подручје града у државном координатном систему
у дигиталном облику
Сви подаци у бази морају бити повезани, како би се могле вршити разне просторне анализе за потребе просторног и урбанистичког планирања, што на крају долази до квалитетног праћења промена у простору.
Препорука: Потребно је иницирати измену члан 40 Закона о планирању и изградњи, допуном да је ОБАВЕЗА Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности
да осим, подлога (скенираних, растерских) достави органу локалне самоуправе и графичку
базу у оригиналном формату MapSofta (са свим елементима) или експортовану у Cad-у, где су
парцеле приказане у затвореним полигонима, и алфанумеричку базу у дигиталном формату
у складу са захтевом.
Са овако издатим подацима, могло би се у будућности говорити о промени квалитета
планирања и о динамичком праћењу промена у простору.
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