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Бесплатна правна подршка
Страна 3.

Републички геодетски завод је формирао Одељење бесплатне правне 
подршке из надлежности рада Републичког геодетског завода. Одељење 
је почело са радом 1. октобра, истовремено са ступањем на снагу Закона 
о бесплатној правној помоћи у Републици Србији.

Одржане радионице за професионалне 
кориснике еШалтера

Страна 3.

У петак 25.10. и понедељак 28. 10. 2019. године у седишту Републичког 
геодетског завода одржане су радионице за професионалне кориснике 
еШалтера. Радионицу која је одржана 25.10. отворио је директор Борко 
Драшковић.

РГЗ на 50. сајму УЧИЛА
Страна 2.

Акција добровољног 
давања крви у РГЗ-у

Страна 4.

У четвртак, 03.10.2019. године, у 
седишту Републичког геодетског 
завода одржана је акција 
добровољног давања крви. У току 
акције прикупљено је 65 јединица 
крви, а пријављено је 70 људи.

Нова процедура
Нова процедура значајна за упис 
власништва смањује корупцију! 

Страна 2.
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РГЗИНФО
РГЗ на 50. сајму УЧИЛА

Наставак са стране 1.

Р епублички геодетски завод 
учествује на Међународном 
сајму опреме и средстава за са-

времену наставу – УЧИЛА, од 23. до 
27. октобра 2019. године, излагањем 
и продајом својих картографских пуб-
ликација. Штанд Републичког геодет-
ског завода на Сајму „УЧИЛА“ налази 
се у хали 2 Београдског сајма.

На сајму су доступне многоброј-
не зидне и савијне карте из области 
Географије и Историје, као и атласи 
из ових области. Поред школских ка-
рата доступни су планови градова, 
ауто-карте, туристичке и планинар-
ско-туристичке карте као и CD и DVD 
издања.

Сајам „УЧИЛА“ нуди посетиоцима 
програм за опремање образовних ин-
ституција различитих нивоа, предста-
вља најновија достигнућа домаћих и 
иностраних издавача, предшколски и 
школски програм, опрему, учила, ли-
тературу и др.

Међународни сајам „УЧИЛА“ јед-
на је од најстаријих специјализованих 
приредби Београдског сајма.

Нова процедура
Нова процедура значајна за упис власништва смањује корупцију!

Наставак са стране 1.

Републичком геодетском заводу је уочено да се купци 
легалних станова у изградњи, међу којима су првен-
ствено млади људи и породице којима је то често 

први сопствени „кров над главом“, у пракси срећу са теш-
коћама приликом уписа права својине због неслагања по-
вршине станова у изградњи и након изградње.

Наиме, уговори о купопродаји станова у изградњи, 
по правилу се закључују одмах након грађевинске до-
зволе, али пре него што је предметна непокретност из-
грађена, дакле, знатно пре издавања употребне дозво-
ле, а због редовних и дозвољених одступања у складу са 
техничким стандардима у градњи, долази до тога да се 
површина стана означена у уговору (пројектована повр-
шина) разликује од изграђене површине тог истог стана 
у употребној дозволи која је основ за коначан упис пра-
ва својине.

Наведене разлике у површини, су коришћене као по-
вод да се купци станова подвргавају додатним процеду-

рама и трошковима: закључивање анекса, покретање но-
вих поступака итд. Такви захтеви су стизали од појединих 
служби за катастар непокретности, али и од јавних бе-
лежника и других актера у ланцу уписа права. На тај на-
чин стварао се знатан коруптивни потенцијал и поступа-
ло у супротности са циљем реформског Закона о поступку 
уписа у катастар непокретности и водова. Закон је креи-
ран тако да пружи заштиту и сигурност савесним купацим 
легалних непокретности путем модерне дигиталне про-
цедуре. У складу са тим, циљ РГЗ-а, као регистра је да ста-
нове укњижи кад год су испуњени законски услови, а не 
да истрајавањем на непотребним формалностима служи 
као повод за остваривање разних интереса појединаца 
који нису у вези са уписом права у катастар.

Препознавши проблематику са којом се суочавају ку-
пци станова у изградњи, Републички геодетски завод је 
свим својим надлежним унутрашњим јединицама упутио 
распис за поједностављење процедуре.
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Бесплатна правна подршка
Наставак са стране 1.

Одржане радионице за професионалне кориснике 
еШалтера

Наставак са стране 1.

У петак 25.10. и понедељак 28. 10. 2019. године у се-
дишту Републичког геодетског завода одржане су 
радионице за професионалне кориснике еШалте-

ра. Радионицу која је одржана 25.10. отворио је дирек-
тор Борко Драшковић.

Новине у раду еШалтера захтевале су обуку професио-
налних корисника како би апликација била што финкцио-
налнија и како би се смањила чекања.

У наредном периоду путем еШалтера све лиценцира-
не геодетске организације моћи ће да поднесу дигитал-
ни захтев било којој служби катастра у Србији, без одлас-
ка на шалтер.

Обавештење о тачном датуму када ће сва комуника-
ција геодетских организација са службама катастра по-
чети да се обавља искључиво у дигиталном облику биће 
благовремено упућено. Очекује се да би све било спрем-
но за примену најкасније до 15. новембра 2019. године.

Новим унапређењем еШалтера, грађанима је омогуће-
но дигитално подношење захтева катастру путем лиценци-
раних геодетских организација. Сада ће грађани све своје 
послове везане из области рада геодетских организација 
моћи да обаве у свом граду, без обзира где се њихова не-
покретност налази, што је огромна уштеда времена и нов-
ца имајући у виду да је до сада било неопходно отпутова-

ти у место у ком се непокретност налази и поднети захтев 
у тамошњој служби катастра.

За укључење геодетске организације у дигиталну ко-
муникацију потребно је проследити списак запослених 
који ће користити дигиталну комуникацију са њиховим 
личним e-mail адресама. Не постоји ограничење у броју 
корисника еШалтера по геодетској организацији.Налоге и 
приступне параметре ће, према достављеном списку, до-
бијати запослени на личну е-адресу истог, најкасније сле-
дећег радног дана по пријему захтева.

Републички геодетски завод је 
формирао Одељење бесплат-
не правне подршке из надлеж-

ности рада Републичког геодетског 
завода. Одељење је почело са радом 
1. октобра, истовремено са ступањем 
на снагу Закона о бесплатној правној 
помоћи у Републици Србији.

За бесплатну правну подршку грађа-
ни се могу обратити Републичком гео-
детском заводу у писаној форми и то:

•	 на имејл адресу 
pravnapodrska@rgz.gov.rs

•	 поштом на адресу Булевар 
војводе Мишића 39, 11040 Бе-
оград „ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ 
ПОДРШКУ“
Грађани ће одговоре добити у пи-

саној форми на достављену поштан-
ску или имејл адресу.

У оквиру Одељења бесплатне 
правне подршке је формиран и Од-

сек за приговоре и ургенције грађа-
на коме грађани могу поднети своје 
приговоре на рад Служби за катастар 
непокретности.

У јутарњем програму Радио те-
левизије Србије и Студиа Б говорио 
је Митар Трбовић, који је грађанима 
објаснио какве информације могу до-
бити у наредном периоду и на који 
начин је могуће поставити питање 
тиму за пружање правне подршке.
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РГЗ у медијима
У центру пажње током октобра био је почетак реализа-

ције пројекта „Унапређење пословне климе у Србији“. Тим 
поводом су запослени у Републичком геодетском заводу и 
њихови гости из Шведске промовисали пројекат из више 
наврата на ТВ Студио Б.

У емисији „Београде, добро јутро!“ о првим посетама ло-
калним самоуправама говорио је Давор Ђуран. Он је при-
казао како су изгледале посете Чачку и Ариљу, две од де-
сет локалних самоуправа које су укључене у пилот пројекат 
„Унапређење пословне климе у Србији“. Током овог госто-
вања било је речи о међусобним очекивањима и наред-
ним корацима.

Након тога гости јутарњег програма Студија Б били 
су Зоиа Фарај, менаџер пројектног тима Шведске аген-
ције за мапирање и упис земљишта и Бојан Теодосије-
вић из РГЗ-а који су говорили о сарадњи ове две инсти-
туције на пројектовању инвестиционих мапа у Србији. 
Циљ мисије је да уочимо каквим подацима располаже-
мо и како да их искористимо. Бенефит пројекта је пове-
зивање потенцијалних инвеститора са погодним лока-
цијама и локалним самоуправама.

Гост Републичког геодетског завода био је и пред-
ставник Lantmäteriet-а, Бени Андерсон који је са пред-
ставником Републичког геодетског завода Бојаном Те-
одосијевићем говорио о почетку реализације шведског 
пројекта у 10 локалних самоуправа. Бени Андерсон је 
нагласио да је веома битно имати увид у стварно стање 
на терену како би резултати пројекта били што бољи, и 
да ће се у наредном периоду организовати посете ло-
калним самоуправама у Шведској како би се на конкрет-
ном примеру видели резултати.

У четвртак, 03.10.2019. године, у 
седишту Републичког геодет-
ског завода одржана је акција 

добровољног давања крви. У току 
акције прикупљено је 65 јединица 
крви, а пријављено је 70 људи.

Упркос лошим временским усло-
вима тог дана, запослени у службама 
за катастар непокретности на тери-
торији Београда одазвали су се по-
зиву и дали свој допринос Заводу за 
трансфузију крви.

У току дана за ТВ    и ТВ Студио Б 
говорио је Немања Човић, један од 
давалаца који испрати сваку зајед- ничку акцију Републичког геодетског 

завода и Завода за трансфузију крви.

Акција добровољног давања крви
Наставак са стране 1.


