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РГЗИНФО
Г о д и н а  V I I I  ◆  б р о ј  1 2  ◆  Д е ц е м б а р ,  2 0 1 5 .

У РГЗ-у од 2016. еПисарница коjа ће 
спречити корупциjу
у Републичком геодетском заводу данас jе почела инсталациjа електронске 
писарнице „RGZ eGateway” коjа ће од jануара значаjно скратити време 
потребно за подношење, обраду и испоруку захтева, али и увести jедностав 
механизам праћења предмета што ће онемогућити корупциjу.
Aпликациjа „RGZ eGateway” ће омогућити без-
бедну и поуздану размену порука и подата-
ка односно интеграциjу портала еУправе и 
припадаjућих модула: еГрађевинска дозвола, 
еПлаћање, РГЗ Писарница и ИС Tрезор.

„Данас jе представљен „RGZ eGateway” и по-
чиње инсталациjа нове савремене писарнице. 
Предност савремене писарнице jе да она убр-
зава процесе и део jе антикоруптивних мера 
коjе РГЗ уводи у своjоj кампањи за нулту толе-
ранциjу према корупциjи”, рекао jе новинари-
ма директор РГЗ Борко Драшковић.

Реч jе о завршноj фази процеса интеро-
перабилности РГЗ са другим државним ор-
ганима, коjа ће допринети да РГЗ буде пове-
зан и омогућиће брже издавање грађевинске 
дозволе.

„еПисарница ће омогућити брзи рад и са-
времену комуникациjу”, истакао jе Драшковић.

Професор на факултету техничких наука у 
Новом Саду Mиро Говедарица jе рекао да jе 
нови систем први корак у изградњи интегри-
саног информационог система, као и да jе у 
вези са порталом еУправе.

„Tаj систем електронски размењуjе доку-
мента тако што грађани могу електронски да 
поднесу захтев за лист непокретности, копиjу 
катастарског плана и друго. Tаj захтев ће стићи 
до РГЗ где ће бити процесуиран након чега ће 
електронска документа бити прослеђена до 
портала еУправе, где ће грађани моћи да пре-
узму комплетно електронски потписан доку-
мент”, обjаснио jе Говедарица.

Oн jе истакао да ће значаjно бити убрзан 
процес, jер ће се смањити време потребно за 
подношење, обраду и испоруку захтева, биће 
jедноставниjи механизам праћења предмета.

Помоћик министра за информационо 
друштво у Mинистарству трговине, туризма и 
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телекомуникациjа Сава Савић jе казао да jе таj 
проjекат коштао око 60 милиона динара, да jе 
финансиран из ИПA средстава, као и да га jе 
израдио козорциjум домаћих фирми на челу 
са компаниjом СAГA.

Према његовим речима, РГЗ планира да од 
jануара активно користи таj електронски сис-
тем и пређе са папирног начина рада на елек-
тронски, што ће битно унапредити пословање 
РГЗ.

„Пуна примена зависи од преласка са па-
пирног на електронски начин рада у локал-
ним самоуправама”, додао jе Савић.

Oн jе рекао да jе таj проjекат само jедна од 
пет компоненти већег проjекта за развоj елек-
тронске управе.

„Mинистарство задужено за телекомуника-
циjе jе са MУП-ом већ инсталирало сервис за 
заказивање и издавање личних докумената - 
личне карте, пасоша и возачке дозволе. Oво jе 
исти модел, али са РГЗ-ом, где идемо на елек-
тронско издавање катастарских докумената”, 
навео jе Савић.

Oн jе додао да ће сервис бити имплементи-
ран и на порталу еУправе.

Директор Дирекциjе за електронску упра-
ву Душан Стоjановић jе рекао да jе то jедан 
од сервиса коjи jе наjављен ове године и да 
jе након усваjања Стратегиjе развоjа еУправе, 
прошле недеље, то jедан од првих проjеката 
коjи jе почео да се имплементира.

„Постоjи jасна тенденциjа државе да се 
скрате административне процедуре и би-
рократиjа сведе на минимум”, истакао jе 
Стоjановић.
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Данас, 17. децембра, зах-
ваљујући новом реформ-
ском приступу пословању 
РГЗ-а и потреби која је уочена 
у ВГИ-у, Споразум о стручној 
и техничкој сарадњи потпи-
сали су начелник Војногео-
графског института пуковник 
Стеван Радојчић и директор 
Републичког геодетског заво-
да Борко Драшковић, дипл. 
геод. инж.

Основни циљ сарадње је 
унапређење рада и ефикас-
ности РГЗ-а и ВГИ-а у реали-
зацији заједничких пројека-
та од значаја за Републику 
Србију и Војску Србије. Пот-
писивањем споразума омо-
гућено је да две институције 
међусобно допуњују своје 
делатности, избегну дупли-
рање посла и обезбеде ра-
ционалну употребу људских 
и техничких ресурса што је 
од користи, не само за ове 
две институције, већ и за 
друштво у целини стварањем 
квалитетнијих геоподатака уз 
подршку савремених геоин-
формационих технологија и 
система.

Сарадња ће се реализо-
вати у области топографског 
премера, основних геодет-
ских радова, топографско-
картографске делатности и 
премера државне границе. 
Две институције ће размењи-
вати податке, знања, вешти-
не, информације, стручну и 
техничку документацију, пуб-
ликације, библиотечки мате-
ријал и др. У оквиру сарадње 
формираће се заједнички 
стручни и експертски тимо-
ви, планирати и реализова-

ти заједнички пројекти, обу-
ке и курсеви. По потреби, 
ВГИ и РГЗ могу да заједнички 
наступају према трећим ли-
цима, раде на изради струч-
но-техничке регулативе из 
своје надлежности и предузи-
мају активности од значаја за 
унапређење своје делатности.

Потписивању Споразу-
ма присуствовали су и заме-
ник начелника ВГИ-а пуко-
вник Зоран Срдић и начелник 
Одељења за премер потпуко-
вник Дејан Ђорђевић. 

Први пут у историји Споразум између 
ВГИ-a и РГЗ-a
Две картографске институције, Војногеографски институт и Републички 
геодетски завод, имају вишедеценијску срадњу чији корени сежу још до 
19. века и почетака геодетске струке у Србији 1837. године.
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Потписан споразум о окончању штрајка
Након прекида рада служби за катастар непокретности због почетка штрајка 
у Републичком геодетском заводу 15. децембра 2015. године започети 
су преговори између представника Владе и представника синдиката уз 
посредованје Републичке агенције за мирно решавање радних спорова. 
преговори су успешно завршени потписиванјем споразума о окончанју 
штрајка 22. децембра 2015.

преносимо текст споразума:
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Сарадња Факултета за грађевину и 
геодезију Универзитета у Љубљани и 
Републичког геодетског завода
професори и асистенти Факултета за грађевину и геодезију универзитета у 
Љубљани 17. децембра били су у студијској посети Републичком геодетском 
заводу. Наставак сарадње РГЗ-а са научним институцијама представља 
дефинисани развојни циљ ове државне институције у циљу доприноса 
Републици Србији на путу ка европским стандардима пословања.

Директор Републичкиог геодетског завода Бор-
ко Драшковић, дипл.геод.инж. упознао је коле-
ге са Универзитета у Љубљани са дефинисаним 
развојним циљем земљишне администрације Ре-
публике Србије и обавезом ове државне инсти-
туције да своје институционалне капацитете оја-
ча и учини их одрживим за будућност. Наглашан 
је потреба перманентне сарадње са научним ин-
ституцијама у циљу едукације и стручног усавр-
шавања запослених који прате научне трендове 
и развој информационих технологија. 

Стручна искуства и постигнути резултати Ре-
публичког геодетског завода у области АГРОС-а 
и придруживања у ЕПМ (Европска перманента 
мрежа), катастра непокретности и катастра во-
дова, процене вредности непокретности и над-
зора над државним премерима са акцентом на 
комасационе премере, који су приказани кроз 
презентације експерата, оставиле су добар ути-
сак на професоре и асистене из Љубљане. Сход-
но томе договорене су области сарадње у наред-
ном периоду.

Републички геодетски завод  задужен је за 
питања квалитета и дистрибуције  података ка-
тастара непокретности и основних геопростор-
них података, успостављање и одржавање база 
података и обезбеђивање функционалних елек-
тронских сервиса за приступ информацијама о 

непокретностима и уписа права над истим. Стан-
дардизација процеса размене података са ек-
стерним корисницима у поступку одржавања 
катастра непокретности, а у складу са  компонен-
тама Стратегије развоја електронске управе (e-
government) Републике Србије, обавезује Репу-
блички геодетски завод надлежним за квалитет и 
дистрибуцију  података катастара непокретнос-
ти и основних геопросторних података, успоста-
вљање и одржавање база података и обезбеђи-
вање функционалних електронских сервиса за 
приступ информацијама о непокретностима и 
уписа права над истим.

Циљ Републичког геодетског завода јесте да 
релевантне и квалитетне геопросторне податке 
учини доступним као основу за постепено ства-
рање хармонизоване просторне структуре по-
датака, у циљу формулисања, имплементације, 
надзора и процене приликом доношења одлу-
ка од општег друштвеног интереса.



РГ
З 

ин
ф

о 
– 

12
/2

01
5

7

Састанак националних координатора 
IMPULS пројекта
у Загребу се, на састанку координатора, 14. децембра, детаљно разговарало 
о предлозима и сугестијама за унапређење и усаглашавање радног плана 
за први квартал 2016. године, а сачињен је и детаљан програм следећих 
националних и регионалних радионица који укључује теме радионица, време 
и место одржавања.

Кратким презентацијама нацио-
нални координатори упозна-
ли су колеге из региона о ак-
тивностима, иницијативама 
и пројектима унутар својих 
организација.

Шведска агенција за међуна-
родни развој и сарадњу - SIDA 
представила је податке о пла-
нираном буџету IMPULS проје-
кта за 2016. годину, а пред-
ставници корисника пројекта 
су презентовали предлоге за 
унапређење будуће сарадње 
на пројекту.

Како би се додатно осигу-
рала успешна имплемента-
ција IMPULS пројекта, нацио-
нални координатори, хрватски 
и шведски експерти током са-
станка направили су анали-
зу резултата претходних ра-
дионица и извели закључке о 
томе шта се на пројекту може 
унапредити.

Током састанка у Загребу 
одређени су нови регионални 
координатори за сваки радни 
пакет и представљен је нови 
менаџер IMPULS пројекта, кога 
је именовала Шведска геодет-
ска управа - Лантматериет, Ле-
нарт Јохансон.

Ленарт Јохансон радио је за 
сектор међународне сарадње 
као координатор за корпора-
тивне услуге где је стекао ве-
лико међународно искуство, 
а као виши аналитичар сис-
тема, специјализовао се и за 
развој рачунарских информа-
ционих система у Шведској и 
иностранству.

Извињавамо се корисници-
ма сервиса KnWeb јер због 
техничких проблема нисмо 
били у могућности да обез-
бедимо ажуран преглед по-
датака катастра непокрет-
ности коришћењем упита по 
адреси за подручје Општине 
Нови Београд. 

Подаци за Општину Нови 
Београд могли су се предле-
дати коришћењем упита по 
броју парцеле. 

Настали проблем је уо-
чен и у кратком року ре-
шен, све техничке сметње 
су уклоњене.

Републички геодетски за-
вод жали због евентуалних 
потешкоћа које су настале 
за грађане због наведеног 
проблема. Када апликација 
за подручје Новог Београда 
буде поново у функцији, оба-
вестићемо вас путем нашег 
веб сајта.

KnWeb упит по адреси 
краће време био 
недоступан за Нови 
Београд 
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Неуручена акта служби за катастар 
непокретности на сајту РГЗ-а
Обавештавамо кориснике да неуручени акт службе за катастар 
непокретности могу преузети на сајту РГЗ-а

Законом о изменама и допунама Закона о 
државном премеру и катастру који је ступио на 
снагу у децембру 2015. године прописано је, из-
међу осталог, да се решење или други акт служ-
бе за катастар непокретности доставља јавним 
саопштењем на интернет страници Завода ако 
је адреса пребивалишта, боравишта, односно 
седишта странке непозната, адреса наведена у 
захтеву непозната, пошиљка враћена са напо-
меном достављача да је прималац непознат на 
адреси, односно одсељен или да пошиљку није 
преузео у остављеном року. У нaведеним слу-
чајевима сматра се да је акт достављен протеком 

рока од осам дана од дана истицања на интернет 
страници Завода (члан 127. Закона о државном 
премеру и катастру – пречишћен текст).

У овом броју „Геодетске служ-
бе” објављена су четири 
стручна рада:

• Примена методоло-
гије ласерског скенирања 
код снимања споменика 
природе „Церјанска пећи-
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