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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГEOДETСКИ ЗАВОД

РГЗИНФО специјално издање

Специјално издање 7/Фебруар 2020

Данки Гарић као члану једног од награђених 
реформских тимова додељено признање НАЛЕД-а у 
домену Реформе године
На XII годишњој конференцији о економским реформама на којој је НАЛЕД представио дванаесто 
издање Сиве књиге, са 100 препорука министарствима, локалним самоуправама и другим ресор-
ним институцијама за смањење бирократских препрека пословању у Србији, уручена су признања 
члановима реформских тимова.
Специјална признања за Реформе године додељена су за-
посленима у јавној управи који су у сарадњи са НАЛЕД-ом 
највише урадили за пословни амбијент у 2019. 

За реформу система паушалног опорезивања при-
знање је припало тиму који су чинили директорка По-
реске управе Драгана Марковић, помоћник министра 
финансија Драган Демировић, Светлана Јовановић (ка-
бинет председнице Владе Србије) и Драган Агатуновић 
(Пореска управа).

Реформу уписа права својине и укидање пореских 
пријава спровели су Јелена Деретић и Ана Ђилас из Ми-
нистарства правде, Данка Гарић из Републичког геодетског 
завода, Љиљана Петровић из Министарства финансија и 
Виолета Нићифоровић представница Града Београда.

За успех реформе запошљавања сезонских радника 
у пољопривреди награђен је тим ИТ-еваца који је радио 
на развоју софтвера и повезивању система: Саша Дулић и 
Драгослав Глишовић (Пореска управа), Дејан Игњатовић 
(CROSO) и Милан Ђуретановић (НСЗ).

На XII годишњој конференцији традиционално је до-
дељено и признање за допринос квалитетном извешта-
вању о економским реформама, које је припало главном 
и одговорном уреднику листа Политика Жарку Ракићу.
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Још једно признање НАЛЕД-а указује на то да је Репу-
блички геодетски завод на правом путу у погледу реформи и 
увођења нових дигиталних сервиса који су у служби грађана.

Да је 2019. била реформски успешна показује податак да 
је реализовано 17 препорука Сиве књиге, што је најбољи 
резултат у последњих пет година и 40% више у односу на 
претходно издање.

Нови електронски систем паушалног опорезивања, 
укидање пореских пријава у циљу ефикаснијег уписа пра-
ва својине у катастар и увођење поједностављене проце-
дуре ангажовања сезонских радника, три су Реформе го-
дине по избору НАЛЕД-а, за које су додељена специјална 
тимска признања запосленима у јавној управи заслужним 
за њихово успешно спровођење.

Републички геодетски завод је за свој рад похваљен 
и ове године од стране НАЛЕД-а, представљајући спону 
између јавних бележника и Пореске службе. Дигитални 
сервиси које развија РГЗ као што је еШалтер базира се на 
принципу једошалтерског система. Грађанима је омогуће-
но да одласком код јавног бележника заврше све послове 
везане за упис непокретности али и пореску пријаву. Овим 
сервисом омогућена је боља међусобна сарадња органа 
државне управе, а грађанима уштеда времена.

Председник Извршног одбора НАЛЕД-а Дејан Ђокић 
нагласио је да се у Сивој књизи 12 налази 27 нових пре-
порука. На конференцији је истакнуто да су највише ус-
пеха у решавању препорука претходног издања Сиве 

књиге имали Министарство финансија и Пореска упра-
ва. Он је посебно истакао резултате рада Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Репу-
бличког геодетског завода.


