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Признање за допринос реформама 
запосленима у РГЗ-у
У оквиру IX годишње конферен-
ције „Реформе у Србији и нова 
економска агенда” која је одр-
жана у петак, 29. јануара 2016. 
„Признање за допринос рефор-
мама”, које се додељују изузет-
ним појединцима из државне 
управе и локалне самоуправе, 
уручено је колеги Зорану Стоја-
новићу шефу Одсека за плани-
рање и координацију у Репу-
бличком геодетском заводу.

Свечаном уручењу при-
знања и представљању осмог 
издања „Сиве књиге” при-
суствовали су премијер Србије 
Александар Вучић, потпредсед-
нице Владе Зорана Михајловић 
и Кори Удовички, као и минист-
ри Никола Селаковић, Жељко 
Сертић и Александар Вулин.

Ове године уместо тра-
диционалне награде Рефор-
матор године, NALED је одао 
признање професионалцима 
из државне управе и локалне 
самоуправе. Како се наводи у 
образложењу признање се до-

дељује за лично залагање и ре-
зултате остварене у сарадњи са 
NALED-ом током претходне го-
дине у домену примене Зако-
на о планирању и изградњи и 
увођењу система е-дозвола у 
Србији. Даље се наводи да је 
залагање колеге Зорана Стоја-
новићa допринело реформи 
процеса издавања грађевин-
ских дозвола у Србији и омо-
гућило да се Републички ге-
одетски завод благовремено 
припреми и несметано укљу-
чи у систем е-дозвола и исто-
времено послужи као пример 
другим институцијама. 

Национална алијанса за 
локални економски развој 
(NALED) је исказала захвал-
ност и колеги Драгану Богда-
новићу, начелнику Одељења 
за информатичку подршку у 
Републичком геодетском за-
воду, за допринос у органи-
зацији стручних обука за ко-
ришћење система за издавање 
е-дозвола.
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У РГЗ-у инсталирана еПисарница, 
ускоро без гужви на шалтерима
у просторијама Републичког геодетског завода инсталирана је електронска 
писарница „РГЗ eGateway”која ће смањити гужве на шалтерима и 
онемогућити корупцију, а почела је и обука радника свих служби катастра у 
Србији за прелазак на нови систем рада.

„Као што смо и обећали, наша 
намера је била да у јануару ин-
сталирамо нову е-писарницу 
која може да прати електрон-
ски предмет од почетка до ње-
гове коначне реализације”, изја-
вио је директор РГЗ-а Борко 
Драшковић.

Он је рекао да ће зах-
ваљујући е-Писарници транс-
парентност рада РГЗ- а бити 
на највишем нивоу односно 
по европским и светским 
стандардима.

Е-Писарница ће скратити 
време за подношење, обра-
ду и испоруку захтева, али и 
увести једноставан механизам 
праћења предмета.

Такође, апликација „РГЗ 
eGateway” треба да омогући 
безбедну размену порука и по-
датака, као и интеграцију пор-
тала еУправе са системима - РГЗ 
Писарница, е-Грађевинска до-
звола, е-Плаћање и ИС Трезор.

„Организовали смо коле-
гијум начелника служби ка-
тастра из целе Србије којима се 
представљају електронска обје-

дињена процедура и електрон-
ска писарница, као и електрон-
ско потписивање докумената”, 
рекла је Радовић.

Како је казала, све службе 
РГЗ-а на целој територији Ср-
бије ће моћи да приме елек-
тронске захтеве и електрон-
ским путем на њих да одговоре.

Тај пројекат, који је финанси-
ран ИПА средствима, вредан је 
око 60 милиона динара, а изра-
дио га је конзорцијум домаћих 
фирми на челу са компанијом 
САГА.

Инструктор Горан Аџић, који 
у име конзорцијума спроводи 
обуку, каже да се запослени 
РГЗ-а из целе Србије од поне-
дељка обучавају за коришћење 
е-Писарнице.

„Грађани сада могу из свог 
дома, путем интернета, да под-
несе захтев за лист непокрет-
ности, копију плана и копију 
вода”, рекао је Аџић.

Према његовим речима, 
службеници који су тренутно 
на обуци такав захтев заводе у 
е-Писарници, обрађују тај до-

кумент, каче пдф и документ 
се преко сервиса потписује и 
странка добија електронски 
потписани документ.

Обука за запослене у служ-
бама катастра траје три дана, 
од чега се један дан обучавају 
администратори служби, а је-
дан дан администратори из се-
дишта РГЗ-а.

Аџић каже да у Србији има 
170 служби катастра и да ће 
најмање толико бити и полаз-
ника обуке, с обзиром да из сва-
ке службе мора да буде најмање 
један представник.

Службеници катастра који 
су на обуци кажу да ће грађа-
нима бити много једностав-
није да поднесу захтев, да 
апликација добро ради и да 
више неће бити гужви на шал-
терима широм Србије, као и да 
ће бити убрзан рад на обради 
предмета.

„Обука је одлична и инструк-
тори су добри, није тешко, јед-
ноставно је и све се завршава 
у пар корака”, рекао је Бојан 
Вељковић из Крушевца.
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Посебна звања катастарских службеника ув-
рштена су у Други нацрт каталога радних мес-
та и звања који је припремило Министарство 
државне управе и локалне самоуправе.

У Каталогу звања и положаја у органима 
државне управе, другим државним органима 
и органима аутономне покрајине и јединица 
локалне самоуправе, који можете преузети у 
прилогу, на страницама од 67 до 79, наведе-
на су и описана следећа посебна звања катас-
тарских службеника:
•	 Виши катастарски саветник 
•	 Самостални катастарски саветник 
•	 Катастарски саветник 
•	 Млађи катастарски саветник 
•	 Виши катастарски сарадник 
•	 Катастарски сарадник 
•	 Млађи катастарски сарадник 
•	 Виши катастарски референт 
•	 Катастарски референт 
•	 Млађи катастарски референт 

Министарство државне управе и локалне 
самоуправе објавило је на свом веб сајту Дру-
ги нацрт каталога радних места и звања након 
спроведеног другог круга јавних консултација.

катастарски службеник 
у каталогу радних места

Директор Републичког геодетског завода 
Борко Драшковић 20. јануара 2016. примио 
је делегацију Регулаторне агенције за елек-
тронске комуникације и поштанске услуге 
коју је предводио директор Владица Тинтор.

Представници РАТЕЛ-а презентовали су 
потребу за развој сарадње у области ка-
тастра водова.

Представници РАТЕЛ-а представили су 
Правилник о начину прикупљања и обја-
вљивања података о врсти расположиво-
сти и географској локацији капацитета елек-
тронске комуникационе мреже у оквиру ког 
је дефинисана и израда базе података о ка-
пацитетима који могу бити предмет зајед-
ничког коришћења и приступа, а то су пре 
свега кабловска канализација и антенски 
стубови.

Републички геодетски завод обезбедиће 
геодетске подлоге за просторно прикази-
вање података у Бази података. Директор 
Борко Драшковић и начелник одељење 
за ГИС Нада Тадић представили су и до-
датне могућности сарадње између РГЗ-а и 
РАТЕЛ-а.

Сарадња РГЗ-а и 
РаТел-а

Захвалнице запосленима РГЗ-а
поводом јубилеја 40, 30, 20 и 10 година рада у Републичком геодетском 
заводу запосленима су уручене захвалнице за допринос развоју РГЗ-а.
Свечаност је уприличена у се-
дишту РГЗ-а, а запосленима, који 
прослављају јубилеј, обратио се 
директор РГЗ-а Борко Драшко-
вић. Том приликом изразио је за-
довољство што је у прилици да 
се сретне са запосленима из го-
тово свих служби за катастар не-
покретности, посебно са онима 
који су готово читав свој радни 
век посветили развоју Републич-
ког геодетског завода и развоју 
геодетске струке. Додао је да се 
нада да ће додела захвалница 
запосленима који прослављају 
јубилеј рада постати традицији 
јер је то леп повод за сусрет за-
послених и руководства и веома 
добра прилика да се размене ис-
куства и мишљења о актуелним 

дешавањима у струци. Просла-
ва јубилеја представља и могућ-
ност за међугенерацијски сусрет 
геодетских стручњака из целе 
Србије.

Свечаном уручењу захвал-
ница присуствовали су и по-
моћници директора који су у 
неформалном делу дружења 

разговарали са запосленима и 
саслушали њихове сугестије и 
идеје, али и уважили поједине 
примедбе и предлоге.

У прилогу су, са свечаности 
уручења захвалница, за преузи-
мање постављене све фотогра-
фије у високој резолуцији пого-
дне за штампу.
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ад Састанак са Међународном унијом нотара

у оквиру поступка учлањења Јавнобележничке коморе Србије у Међународну 
унију нотара, Републички геодетски завод посетили су, 19. јануара 2016. 
године, председник комисије за међународну нотарску сарадњу Мишел 
Мерлоти и потпредседници комисије Дидије Нурис и Ханс Јакоб пуцер.

Комисија за међународну но-
тарску сарадњу извршиће екс-
пертизу испуњености услова за 
пријем Јавнобележничке комо-
ре Србије у чланство Међуна-
родне уније нотара. У оквиру 
експертизе Комисија има зада-
так да се сретне са релевантним 
субјектима за функционисање 
јавнобележничког система.

Састанку представника Ко-
мисије и Републичког геодет-
ског завода присуствовали су и 
представници Јавнобележнич-
ке коморе Србије, а председник 
Коморе Миодраг Ђукановић је 
рекао да Републички геодет-
ски завод представља важну 
тачку, имајући у виду колико је 
сарадња нотара и РГЗ-а важна 
за функционисање правног сис-
тема и ефикасно остваривање 
права грађана у домену уписа 
права на непокретностима.

Директор Републичког ге-
одетског завода Борко Драш-
ковић исказао је задовољство 
сарадњом Републичког геодет-
ског завода са нотарима и ка-
зао да је увођење институције 
нотара знатно олакшало рад 
службеника Завода који раде на 
провођењу промена у катастру 
непокретности.

Помоћник директора Секто-
ра за правне послове Миљана 
Кузмановић Костић и начел-

ник Митар Трбовић презенто-
вали су представницима Коми-
сије за међународну нотарску 
сарадњу начин рада Републич-
ког геодетског завода. 

Међународна унија нота-
ра је организација која промо-
више, координира и развија 
послове и активности нота-
ра широм света са циљем да 
се обезбеди углед и независ-
ност нотара који су неопход-
ни за пружање оптмалне услу-
ге појединцима и друштвима 
кроз блиску сарадњу нотар-
ских комора латинског типа 
нотаријата.

Сектор за катастар непокрет-
ности је у поступку контроле 
и праћења решавања управ-
них предмета у Службама за 
катастар непокретности из-
вршио анализу података ре-
шених предмета у месецу де-
цембру	2015.	године.

На основу података из 
евиденције решених пред-
мета евидентираних у писар-
ници	у	току	децембра	2015.	
године сачињена је листа 
Служби по успешности у ре-
шавању управних предмета. 
Критеријуми за статистичку 
обраду података су број ре-
шених предмета и број за-
послених у Служби. У табе-
ли успешности за децембар 
2015.	године	приказано	је	и	
редно место службе у октоб-
ру	и	новембру	2015.	

•	 Нови Бечеј 
•	 Неготин 
•	 Врачар 
•	 Бач 
•	 Кањижа 
•	 Уб 
•	 Врбас 
•	 Сурдулица 
•	 Житиште 
•	 Инђија 

Циљ анализе је да сва-
ка Служба стекне увид о ус-
пешности у односу на ос-
тале Службе у Сектору за 
катастар непокретности, 
али да такође стекне увид 
о резултатима рада сваке 
службе појединачно у пре-
дходном периоду, утврди 
разлоге и предузме мере да 
бољом организацијом рада и 
већим ангажовањем унапре-
ди пословање. 

преглед служби по 
успешности решавања 
предмета - децембар


