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РГЗИНФО
Републички геодетски завод организује међународну 
конференцију „Дигитализацијом до развоја за одрживу 
будућност у Источној Европи“

Радна група за 
израду плана новог 
Правилника о 
унутрашњем уређењу 
и систематизацији

Јавни конкурс за попуњавање 
извршилачких радних места 

У периоду од 18.09. – 20.09.2019. 
године у Врднику, одржаће се 
међународна конференција 

под називом „Дигитализацијом до раз-
воја за одрживу будућност у Источној 
Европи".

Међународну конференцију 
заједнички организују Републич-
ки геодетски завод (РГЗ), Заједнич-
ки истраживачки центар Европс-
ке комисије (EC JRC), Светска банка 
(WB), Организација Уједињених на-
ција за храну и пољопривреду (FAO), 
Експертска комисија Уједињених на-
ција за глобално управљање геопро-
сторним информацијама за Европу 
(UNGGIM-Europe) и Економска коми-
сија Уједињених нација за Европу 
(UNECE).

Тема конференције је дигитална 
трансформација са освртом на диги-
талне податке и увођење иноватив-
них услуга у планирању простора, из-
градњи паметних градова, увођењу 
прецизне пољопривреде, управљању 
ризицима и другим областима од зна-
чаја за одрживи развој друштва.

Републички геодетски завод Ре-
публике Србије изабран је од стране 
најзначајнијих међународних органи-
зација за домаћина и партнера у орга-
низацији овог важног интернационал-
ног догађаја због изузетних резултата 
на пољу дигитализације својих услу-
га и иновативности у области упра-
вљања геопросторним подацима.

Учесници конференције имаће 
прилику да чују о дигиталној тран-

сформацији у Србији и земљама Ис-
точне Европе у оквиру неколико 
сесија.

Добра пракса у дигиталној тран-
сформацији у Источној Европи биће 
представљена кроз искуства инсти-
туција у Азербејџану, Турској, Швед-
ској, Северној Македонији, Украјини, 
Грузији, Босни и Херцеговини, Холан-
дији, Хрватској.

Међународни стручни скуп пру-
жиће прилику да се на глобалном 
нивоу дефинишу кључни изазо-
ви за одрживу будућност које носи 
дигитална ера, као и да се плани-
рају следећи кораци и заједнич-
ке активности у земљама Источне 
Европе уз подршку међународних 
организација.

У Републичком геодетском заводу, 
одлуком директора Борка Драшко-
вића, формирана је радна група чији 

ће задатак бити израда плана новог Пра-
влиника о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Републичком 
геодетском заводу. Чланови радне групе 
су: 
•	 Борко Драшловић - руководилац 

групе,
•	 Ивана Лаловић - заменик руково-

диоца групе,
•	 Соња Ракић - члан,
•	 Данка Гарић - члан,
•	 Јелена Матић Варница - члан,
•	 Биљана Мартиненко - члан,
•	 Дарко Вучетић - члан,
•	 Огњенка Илић - члан,
•	 Дејан Ђорђевић - члан,
•	 Саша Рикановић - члан,
•	 Бојана Јакшић Ковачевић - члан,
•	 Марина Јовановић Миленковић 

- члан,
•	 Анита Божиновић - члан;

У процесу селекције кандидата за пријем по јавном конкурсу за попуња-
вање извршилачких радних места до сада су извршена тестирања знања 
писменим путем, као и тестирања познавања рада на рачунару (MC Office) 

и посебних знања из области ГИС-а. 

Тестирања за руководилачка рад-
на места рализовано је 28.08.2019. го-
дине у Служби за управљање кадро-
вима, а по потреби биће одржано још 
једно тестирање 05.09.2019. године. 
Ово тестирање подразумева вешти-
не аналитичког резоновања, логич-
ког закључивања, организационих 
способности и вештине руковођења 
путем стандардизованих тестова. Од 
27.08.2019. почели су и разговори са 
кандидатима којима се проверавају 
комуникационе вештине усменим 
путем.
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РГЗИНФО
РГЗ у медијима
У емисији „Београде, добро јутро!“ на ТВ Студио Б током 
августа у више наврата гостовали су представници Ре-
публичког геодетског завода и говорили о новинама у 
раду. Најважније теме током ових гостовања биле су  ин-
тернет аплкикације које се сваким даном користе све 
више. Међутим иако се велики број грађана изјашња-
ва да користи интернет, многи су се у разговору са опе-
ратерима Инфо центра пожалили да је њихово знање 
ограничено, нарочито у односу на електронске услуге. 
Управо из овог разлога су запослени у Републичком ге-
одетском заводу решили да објасне како се једностав-
но користе ове апликације, и које услуге је могуће оба-
вити без одласка у катастар.

О коришћењу апликације еЗаказивање на сајту Ре-
публичког геодетског звода говорили су Лана Ђокић и 
Немања Човић. Том приликом су показали како се зака-
зује састанак са службеником катастра уколико се њихов 
предмет већ налази у катастру и како се заказује термин 
за предају захтева на шалтеру. Поред апликације тема 
разговора били су и позиви упућени ка Инфо центру Ре-
публичког геодетског завода.

Поред еЗаказивања, важна тема емисије биле су 
најтраженије услуге у катастру. О њима су говорили Ни-
колина Зиројевић и Немања Човић. Том приликом пока-
зали су грађанима како да на најбржи начин сазнају која 
документација им је потребна за подношење захтева у 
катастру и како се користи WЕБ апликација еКатастар. 
На овај начин Републички геодетски завод жели грађа-

нима да приближи могућности које су доступне на ин-
тернет страници и самим тим скрати период чекања за 
одређене услуге катастра.

Након тема везаних за интернет апликације, на ред 
су дошле информације везане за упис непокретности у 
катастар. Како се често грађани на погрешним местима 
информишу о потребној документацији, ово је била пра-
ва прилика да се укаже на прави пут. О овој битној теми 
говорила је Маја Радовић и том приликом рекла да би 
грађани пре свега требало да се обрате лиценцираним 
геодетским организацијама које ће им дати тачне ин-
формације везане за упис непокретности, а тек касније 
са потпуном документацијом долазе у катастар.

Једна од тема били си и резултати имплементације ау-
томатске секретарице у Инфо центру. Приликом госто-
вања на Студиу Б, Милица Малешић је изнела податке о 
броју обрађених позива на месечном нивоу. У овом тре-
нутку тај број износи 9000, а увођењем нове аутоматске 
секретарице грађани добијају велики број информација 
и пре него што ступе у контакт са оператерима Инфо 
центра. Милица је нагласила да се смањило и време че-
кања на  јављање оператера и да износи у просеку све-
га 1 минут и 20 секунди. Показала је каква је процедура 
уношења броја предмета у интернет форму при еЗака-
зивању и објаснила шта значи која шифра како би грађа-
ни на што лакши начин дошли до свог термина или ин-
формације о статусу предмета.
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