Упуутств
во за кори
ишћеење е‐шал
лтераа
1. М
Минима
ални техн
нички за
ахтеви
Миним
мални технички захтееви описанни у овом поглављу се односее на корисснике ешалтерра који при
иступају кр
роз корисннички интерфејс апли
икације е-ш
шалтера наа адреси
https://eesalter.rgz.ggov.rs/login

1.1.

Миним
мални ха
ардверск и захтеви
и

Миним
мални хардвверски захттеви за корришћење ап
пликације е-шалтер
е
суу:
1) перссонални раачунар са:
a) п
процесором
м на радном такту одд 1.2GHz
b) ррадном мем
моријом од
д 2GB, DDR
R2
c) гграфичком
м картом која подрржава DireectX 9.0 и новије (интегрисаана или
ддискретна графика)
2) мон
нитор резоллуције 1440
0х900
3) интеернет конеекција са бр
рзином приијема од 4M
Mb/s и слањ
ња од 1Mb/ss

1.2.

Миним
мални со
офтверск
ки захтеви
и

Миним
мални софтвверски захттеви за корришћење ап
пликације е-шалтер
е
суу:
1) оперративни си
истем Wind
dows® 7 саа надоградњ
њом Conven
nience Rolllup из апри
ила 2016
или новија веррзија Windo
ows® опер ативног си
истема.
(
Googgle Chromee, Mozilla Firefox и сл.) ажури
иран на
2) интеернет преттраживач (нпр.
најн
новију верззију.
НАПОМЕНА: зб
бог технол
логије израаде, апликкација е-шалтер треннутно не ради
р
да
претраж
живачима фирме
ф
Micrrosoft (Interrnet Explorrer, Edge)

1.3.

Препо
оручена хардверск
х
ка спецификација
а

За кори
ишћење ап
пликације е-шалтера препоруч
чује се да корисник обезбеди следеће
хардверр:
1) перссонални раачунар са:
a) п
процесором
м од 4 језгр
ра и радним
м тактом од 2,8GHz
b) ррадном мем
моријом од
д 8GB, DDR
R4
c) гграфичком
м картом ко
оја подржавва DirectX 11 или новији са 2GB
B радне мем
морије
2) мон
нитор резоллуције 1920
0х1080
3) интеернет конеекција са бр
рзином приијема од 20Mb/s и слања од 4Mbb/s.

1.4.

Препо
оручени софтвер
с

За кори
ишћење ап
пликације е-шалтера препоручује се да корисник обезбеди следећи
софтверр:
1) оперративни си
истем Wind
dows® 10 саа редовним
м ажурирањ
њем
2) Mozzilla Firefoxx верзија 60
0 или новијја.
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2. Н
Начин приступа
п
а
Корисн
ници е-шаллтера присттупају е-ш алтеру кро
оз веб интеерфејс аплиикације е-ш
шалтера
коју оббезбеђује Републички
Р
и геодетскки завод на
н адреси http://rgz.go
h
ov.rs/uslugee/ešalter,
коришћћењем кори
исничког имена и лозиинке.
Корисн
ничко име и лозинку
у додељује Републичкки геодетски завод, ннакон подношења
писмен
ног захтева од стране корисника
к
е-шалтераа.

2.1.

Улаз (логовањ
(
ње) у е‐ша
алтер

У интеррнет претрраживачу укуцати адрресу https:///esalter.rgz..gov.rs/loginn или клик
кните на
овај лин
нк. Приказзаће вам се следећи еккран:

ње поље („К
Кориснички
и налог или е-маил адр
реса“) је по
отребно уккуцати кори
исничко
У горњ
име којје сте добили од Републичкогг геодетско
ог завода, а у доње ппоље („Ло
озинка“)
лозинкуу. Опција „Запамти ме“ на фоорми за ло
оговање каада се укљ
ључи омогу
ућава да
претраж
живач памтти последњ
ње унето коорисничко име.
и
Ако су добро унеети корисничко име и лозинка појавиће се почетни екран апли
икације.
Екран апликацијее је подељ
љен на дваа дела. Наа левом, црном
ц
делу
лу екрана су увек
приказаане опције доступне корисникуу: повратакк на почетн
ни екран, ппретрага иссправа и
опција за одјавуу из апли
икације. Деесна, светтла страна екрана ппредстављаа радну
површи
ину наведен
них опцијаа.

2.2.

Претр
рага испр
рава

Након ллоговања у апликацијју приказаћће се почеттни екран. На левом дделу екран
на где су
приказаане опцијее доступнее корисникку, потреб
бно је клик
кнути на опцију „П
Претрага
исправаа“. Покретаањем ове опције
о
на раадној повр
ршини апли
икације ће ссе појавити
и табела
у којој су прикаазане достааве Служббама за каттастар неп
покретностии из корисникове
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надлеж
жности. У табели су приказании подаци: ко је извр
ршио достааву, која је
ј врста
исправее у питањуу, о којој врсти
в
оверее документта се ради,, број и годдина оверее, датум
овере и статус дооставе1 у вези са коррисником. Доставе
Д
су
у сортиранее по датум
му овере
почев оод најновијих ка најсттаријим каоо што је приказано наа следећој сслици.

У заглаављу табелле, десно од назива колоне налази
н
се иконица
и
у облику обрнутог
троуглаа.

Кликом
м на ову икконицу доби
ија се мении за филтри
ирање подаатака по изаабраној кол
лони.

1

Ставка статус достааве има насло
ов „Статус ПУ
У“ уколико јее корисник заапослени Порреске управее, односно
„Статус ЛПА“ уколи
ико је кориссник запослеени локалне пореске адм
министрацијее и означава да ли је
улогован
ни корисник или
и неки дру
уги корисник који има истту надлежносст већ преузеоо неопходну исправу.
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Избороом опције из
и листе и кликом
к
на оопцију “OK
K” приказујју се само ддоставе којје имају
изабран
ну вредностт атрибута.

Одабирром опцијее “Select All”
A
у меннију за фи
илтрирање и кликом
м на опцију “OK”
поништтава се филлтер по изабраном атррибуту.
Филтри
ирање подаатака у таб
бели се мож
же вршити и слободн
ним уносом
м податакаа у поља
испод н
наслова коллона.

У пољее испод одгговарајућегг атрибута по којем желимо
ж
да филтрирам
ф
мо податке врши се
слободаан унос каррактера. Наакон свако откуцаногг карактера се врши ф
филтрирањее.
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Могућее је вршити
и и слободн
ну претраггу по било којем атри
ибуту кориишћењем оп
пције за
претраггу у горњем
м десном углу
у
радне пповршине.

На сли
ичан начин
н као и код филтриррања, у по
оље за претрагу се ууносе карактери и
претрагга се врши након свак
ког унетог карактера, при чему се атрибутти који одгговарају
појму п
претраге означавају зееленом бојоом.
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2.3.

Прегл
лед изабр
ране досттаве и пре
еузимање
е исправаа

У преглледној табели доставва, у првој колони с леве стран
не се налаззи зелено дугме
д
са
нацртан
ном лупом за сваку до
оставу.

м на помен
нуто дугме, на раднној површи
ини се при
иказују поодаци о иззабраној
Кликом
достави
и, који уз податке пр
риказане у прегледн
ној табели садржи и прегледну
у табелу
докумената који су
с прослеђеени у оквирру изабране доставе.

У преглледу доставве може сее видети тиип докумен
нта, назив и да ли је ддокумент потписан
електроонским поттписом. У последњој
п
кколони пор
ред сваког документаа налази се дугме у
облику листа папи
ира.

Репубблички геод
детски заво
од | Начин приступа 6 од 8

Кликом
м на помен
нуто дугмее, на десн ој страни радне пов
вршине се отвара пр
регледач
документа у којем
м корисник
к може да иизврши преглед доку
умента и поо потреби преузме
п
прегледдани докум
мент.

У оквирру преглед
дача докумеента на горрњој мени линији
л
са десне
д
странне се налаззи дугме
на којем
м су нацртане две стр
релице којее показују у десно. Кл
ликом на овво дугме сее добија
додатни
и мени.

Репубблички геод
детски заво
од | Начин приступа 7 од 8

У окви
иру овог меенија, налаазе се опциије за штам
мпу документа (опциија “Print” на врху
менија)) и за снимаање докумеента (опциј
ија “Downlo
oad” која је друга одоззго).
Након завршеногг прегледаа доставе и преузим
мања/штамп
пања жељ
љених доку
умената,
корисни
ик може да
д означи да је досстава обрађђена клико
ом на дуггме „означ
чи да је
преузетто“.

Након завршене обраде до
оставе, коррисник сее може вратити на прегледну табелу
доставаа или изборром опције „Претрагаа исправа“ на делу екр
рана где суу приказанее опције
доступн
не корисни
ику или кли
иком на дуггме „Повраатак“.
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