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Директор Републичког геодетског завода 
Борко Драшковић добио је директан позив 
за учешће у раду Комисије на заседању које 
ће бити одржано у седишту УН-а у Њујорку, 
од 1. до 5. августа 2016. године.

Заседању Комисије експерата УН-а, актив-
ним учешћем на главним сесијама и радом 
на препорукама експерата у вези са геопро-
сторним информацијама, стандардима, ин-
ституционалним и правним аранжманима, 
као и њиховим везама са сродним области-
ма, допринеће и директор Републичког гео-
детског завода Борко Драшковић.

„Овај позив је значајно признање свим по-
бољшањима и резултатима у раду Републич-
ког геодетског завода, али и прилика за разме-
ну знања и остваривање корисних контаката, 
чиме ће се у Србији створити повољнији ам-
бијент за даљи развој у овој области од вели-
ког глобалног значаја”, каже Драшковић.

На шестој седници Комитета, високи зва-
ничници националних геопросторних ин-
ституција бавиће се и темама као што су ста-
тистика, земљишна администрација, заштита 
животне средине, одрживи развој и упра-
вљање кризним ситуацијама.

Србија први пут на заседању УН 
Комисије за геопросторне информације
први пут од оснивања Србија ће имати свог представника на заседању 
комисије уједињених Нација о управљању глобалним геопросторним 
информацијама.

Унапређење квалитета услуга РГЗ-а
Републички геодетски завод стално унапређује квалитет услуга како би 
корисници услуга добили тачне информације о статусу поднетих захтева.

Нова електронска писарница, 
апликација eTerraSoft, модул 
eКатастар, обезбеђује онлајн 
приступ информацијама о ста-
тусу свих другостепених пред-
мета формираних на основу 
жалбе на првостепено решење 
или покретнутог управног спо-
ра, као и информације о стату-
су предмета формираних на 
основу захтева евидентира-

них након 11. марта 2016. го-
дине у писарници Седишта Ре-
публичког геодетског завода, 
Београд, Булевар војводе Ми-
шића број 39.

За приступ информацијама 
еКАТАСТАР - СТАТУС ПРЕДМЕ-
ТА о статусу предмета креиран 
је налог за све кориснике:
•	 Корисничко име: KORISNIK 

Лозинка: KORISNIK

•	 Корисничко име: korisnik 
Лозинка: korisnik

•	 Корисничко име: КОРИСНИК 
Лозинка: КОРИСНИК

•	 Корисничко име: корисник 
Лозинка: корисник



РГ
З 

ин
ф

о 
– 

3/
20

14

2

РГ
З 

ин
ф

о 
– 

7/
20

16

2

Потписан протокол о сарадњи између 
Републичког геодетског завода и ЈП 
„Пошта Србије”
Републички геодетски завод у сарадњи са Јп „пошта Србије” омогућио 
увођење бесплатног електронског сервиса електронска пријемна књига.

Електронска пријемна књига (ЕПК) предста-
вља бесплатан, брз и ефикасан програм са ад-
ресним регистром, електронском обрадом и 
праћењем статуса пошиљке од пријема до уру-
чења. ЕПК обезбеђује услове за ефикасније ад-
министративно пословање државних институ-
ција и правних лица на територији Републике 
Србије. Први корисник је Републички геодет-
ски завод, једна од најстаријих српских инсти-
туција, у чијој централи успешно функционише 
овај сервис, а у наредних месец дана прора-
диће у свих 170 филијала РГЗ-а широм Србије.

Тим поводом, Протокол о међусобној са-
радњи између Републичког геодетског завода 
и ЈП „Пошта Србије”, данас су потписали врши-
лац дужности директора РГЗ-а Борко Драшко-
вић и Милан Кркобабић, директор Јавног пре-
дузећа „Пошта Србије”.

„Настављамо да послујемо како приличи По-
шти Србије. Уводимо нове услуге и производе, 
али не заборављамо ни постојеће, које нудимо 
на нови начин. Овим сервисом правна лица ће 
практично стећи нови вид поузданости и ефи-
касности. Пошта Србије прва је увела електрон-
ски потпис, а имплементацијом Електронске 
пријемне књиге чинимо битан искорак. Држа-
ва Србија утеже своје редове, постаје органи-
зованија и најбитније за грађане – ефикаснија. 
Ефикасна држава значи лакши живот, јер грађа-
ни јефтиније и брже долазе до неопходних до-
кумената”, истакао је Милан Кркобабић.

„Захваљујем Пошти Србије и њеном по-
словодству на слуху за проблеме које је Ре-

публички геодетски завод имао. Ми годишње 
имамо око милион и по предмета и исто то-
лико потреба за уручењем решења грађани-
ма. Како смо у процесу реформи и желимо 
да будемо сервисно оријентисани, да грађа-
ни све могу да добију што брже, нови систем 
нам даје велику поузданост, искључује мо-
гућност коруптивних радњи, смањује време 
пружања услуга и трошкове. Применом ЕПК 
обим посла у обради предмета правних лица 
се смањује и до 50 посто. Сарадња Поште и 
Завода треба да буде пример и другим инсти-
туцијама и привредним субјектима”, рекао је 
Борко Драшковић.

Електронска пријемна књига (ЕПК) је једин-
ствен поштански програм који су креирали 
технолози и информатичари Поште Србије, 
у жељи да се правним лицима обезбеде што 
квалитетније поштанске услуге које ће, без до-
датних улагања, брзо и ефикасно подржати 
сваку њихову активност.

Заједничким радом стручних тимова По-
ште и Завода, овај сервис је успешно импле-
ментиран у централи Републичког геодетског 
завода, а ускоро ће бити и у свим његовим 
службама на територији Републике, што ће 
допринети ефикасности катастра и стварању 
уређене администрације у Србији, уз исто-
времено повећање задовољства корисника 
и смањење трошкова пословања.

Пошта Србије позива и друге пословне ко-
риснике да изаберу овај бесплатан сервис и 
увере се у све његове добре стране.
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У складу са наведеним пот-
писан је Протокол о сарадњи 
између РГЗ-а и ЈП „Пошта Ср-
бије“ и договорено је да се до 
15. августа 2016. године им-
плементира ЕПК апликација 
у свим унутрашњим једини-
цама ван седишта.

У седишту РГЗ-а успешно 
су реализоване планиране 
активности у вези имплемен-
тације ЕПК, које ће се реали-
зовати и у свим унутрашњим 
јединицама ван седишта, и 
то:
•	 Омогућени општи услови 

за коришћење ЕПК у РГЗ

•	 Инсталацију MySQL обез-
беђују РГЗ, инсталацију и 
упутство за инсталацију 
ЕПК обезбеђују Пошта и РГЗ

•	 Упутство за кориснике ЕПК 
апликације доставља По-
шта

•	 Упутство за рад у ПостТИС 
апликацији везано за ЕПК 
апликацију доставља По-
шта

•	 Презентација о бенефи-
тима имплементације ЕПК 
реализују Пошта и РГЗ.
На основу наведеног пре-

дузете су потребне активности 
како би се заједнички реали-

зовале активности имплемен-
тације ЕПК у свим службама у 
периоду од 18. јула до 15.ав-
густа 2016. године.

Подсећамо, коришћење 
ЕПК нам омогућава ефикас-
нији начин адресовања, оп-
ремања, контроле и предаје 
пошиљака пријемној пошти, 
а с друге стране Пошти обез-
беђује поједностављен про-
цес у свим фазама преноса 
за те пошиљке, што допри-
носи побољшању квалитета 
пружања услуге и могућност 
праћења статуса пошиљке у 
реалном времену.

Увођење Електорнске доставне књиге 
у свим унутрашњим јединицама ван 
седиштa РГЗ-a
у претходном периоду успешно је имплементирана апликација 
електорнска доставна књига (електронска пријемна књига - епк) у 
седишту Републичког геодетског завода у Београду.

Преглед служби по успешности 
решавања предмета - јун
На основу података из евиден-
ције решених предмета еви-
дентираних у писарници у току 
јуна 2016. године сачињена је 
листа служби по успешности у 
решавању управних предмета. 
Службе за катастар непокрет-
ности Врачар, Стари град, Со-
пот и Младеновац нису ранги-
ране за јун 2016. године, јер се 
у тим службама спроводи пилот 
пројекат апликације eTerraSoft 
-писарница.

Напомена: приликом изра-
де просека рангирања успеш-
ности служби од јануара до 
јуна 2016. године, звездицама 
су означене службе за катастар 
непокретности које нису има-
ле ажуриране базе писарница. 
Број звездица означава број 
месеци за које базе писарница 
нису биле ажурне.

Службе: Одсеци: Групе:

1 Бор Бачка Топола Нови Бечеј
2 Суботица Сента Пландиште
3 Кикинда Мионица Мали Иђош
4 Рума Аранђеловац Бач
5 Зрењанин Темерин Опово
6 Сремска Митровица Жабаљ Бела Паланка
7 Бачка Паланка Ковин Бабушница
8 Сомбор Параћин Бољевац**
9 Нови Пазар** Вршац Мали Зворник

10 Нови Београд Ћуприја Мало Црниће
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Завршетак радова на катастарском и комаса-
ционом премеру у наведеним катастарским 
општинама је предуслов за остваривање по-
тенцијалних инвестиција, формирање индус-
тријске зоне и реализацију регулационих и 
урбанистичких планова. Такође, завршетак 
комасације и оснивање катастра непокрет-
ности, како наводе представници општине 
Бачки Петровац, су основ за израду програ-
ма за давање у закуп и коришћење државног 
пољопривредног земљишта.

Састанак је одржан у петак, 8. јула 2016. го-
дине, у просторијама Републичког геодетског 
завода. На састанку су, осим директора РГЗ-а 

Борка Драшковића и председника општине 
Бачки Петровац Срђана Симића, учествова-
ли и стручњаци РГЗ-а за комасациони и ка-
тастарски, члан Општинског већа за локални 
развој Радомир Зотовић и начелник општин-
ске управе Душан Говорчин.

Овај састанак представља наставак ус-
пешне сарадње коју РГЗ одржава са једи-
ницама локалне самоуправе, а која је са 
општином Бачки Петровац интензивирана 
последњих десетак година, када су почели 
радови на комасацијама у тој општини (ка-
тастарске општине Маглић, Бачки Петровац 
и Кулпин).

Сарадња РГЗ-а и Општине Бачки 
Петровац
Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић састао се 
са делегацијом Општине Бачки петровац коју је предводио председник 
Срђан Симић. Главна тема састанка било је интензивирање радова 
на катастарском и комасационом премеру и оснивању катастра 
непокретности у катастарским општинама Бачки петровац и кулпин.
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Начелници најбољих катастара у Србији 
састали се са директором РГЗ-а
Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић и начелнице у 
Сектору за катастар непокретности Соња Ракић и анита Божиновић одржали 
су данас, у седишту РГЗ-а, састанак са начелницима десет најуспешнијих 
служби за катастар непокретности у протеклом периоду.

Циљ састанка био је да се раз-
мене искуства које представ-
ници ових различитих служби 
имају и размотре добре прак-
се које се примењују како би 
се утврдило које су сличности 
у раду ових служби које су им 
омогућиле да буду на водећим 
позицијама. Закључено је, не 
само да су службе биле међу 
водећим, већ су и њима упо-
добљени одсеци у својим ка-
тегоријама показали одличне 
резултате.

Руководство РГЗ-а предста-
вило је начелницима идеје о 
будућем развоју РГЗ-а и позва-
ло их да дају своје предлоге и 
сугестије.

Начелницу су представили 
на који начин управљају својим 
службама, како организују про-
цес рада, управљају људским 
ресурсима и пружају подршку 
својим канцеларијама ван се-
дишта службе. Закључено је да 
је веома важно да свака већа 
служба, којој гравитира и не-
колико мањих, има на распола-
гању све неопходне техничке и 
људске ресурсе како би се лако 
могла спровести организација 
рада и како би се одговорило 
на све захтеве корисника. Иста-
кли су да имају веома добру са-
радњу са Сектором за катастар 
непокретности у седишту Заво-
да, али и да би било добро да се 
убрза и унапреди комуникација 
са осталим секторима.

Директор Републичког гео-
детског завода Борко Драшко-
вић је на крају састанка још јед-
ном честитао начелницима на 
оствареном успеху и пожелео 
им да и у наставку свог рада 

одрже водеће позиције, иста-
кавши да очекује да ће се кон-

куренција у напорима за титу-
лу најбоље службе, заоштрити.
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Наставак сарадње Немачке агенције за 
техничку помоћ Србији и Републичког 
геодетског завода
Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић одржао је 
састанак са новим руководиоцем пројекта Немачке агенције за техничку 
помоћ Србији (ГиЗ) ен катрин Вирц 14. јула 2016. године.

Републички геодетски завод и 
Немачка агенција за техничку 
помоћ Србији настављају ус-
пешну сарадњу на ГИЗ пројек-
ту Унапређење управљања 
земљиштем на локалном ни-
воу у Србији - III фаза. Нови ру-
ководилац пројекта Ен Катрин 
Вирц са сарадницима предста-
вила је директору и стручња-
цима Републичког геодетског 
завода планиране активнос-
ти ГИЗ пројекта 2016-2018. Та-
кође, г-ђа Вирц истакла је да 
би институционална подршка 
РГЗ на будућем пројекту била 
велики импулс за почетак ак-
тивности на трећој фази. На са-
станку су разматране области 
и обим сарадње РГЗ-а и ГИЗ-а 
на унапређењу управљања ру-
ралним и урбаним развојем од 
стране локалних самоуправа и 
националних актера.

Директор Борко Драшковић 
упознао је представнике ГИЗ-
а са унапређеним пословним 
процедурама РГЗ-а и новим 
сервисима који прате пројекат 

е-управе, у циљу унапређења 
рада државне управе која је 
сервис грађана. Катастар не-
покретности представља ин-
фраструктурну основу за реа-
лизацију комасација земљишта 
са посебни нагласком на урба-
ну комасацију и процену вред-
ности непокретности, коју 
прати и кредит Светске банке. 
Урбана комасација јесте велики 
стручни изазов у Србији, нагла-
сио је директор Борко Драско-
вић, али РГЗ са стручним по-
тенцијалом и искуством може 
одговорити и дати пуну подрш-
ку новом ГИЗ пројекту.

Сарадња и размена инфор-
мација и стручних искустава у 
области израде стандарда, пра-
вила, онлајн процедура, ин-
тернет сервиса, унапређења 
квалитета података катастра 
непокретности и даљи развој 
интернет информационог сис-
тема су само неке од области 
у којима Републички геодет-
ски завода даје пуну подрушку 
новом ГИЗ пројекту, а који ће 
допринети унапређење рада 
и саме институције, истакао 
је на крају састанка директор 
РГЗ-а, уз пуну сагласност ГИЗ 
експерата.
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Представљање Републичког геодетског 
завода на националним телевизијским 
станицама
услуга „екатастар - преглед статуса предмета” и нови интернет сервис који 
пружа уживо преглед рада пријемних канцеларија РГЗ-а, представљени су на 
телевизијама РТВ пинк, Студио Б, ТВ коперникус и ТВ Хепи.

Експерт Републичког геодетског завода Мр 
Стојанка Бранковић и представник ГИЗ-а Не-
над Гвозденовић гостовали су у емисији „Добра 
земља” на Б92 у којиј су говорили о поступку 
комасације. 

Начелник у сектору за правне послове Митар 
Трбовић гостовао је у емисији „Боља земља” на 
Хепи телевизији и са водитељем емисије разго-
варао о катастру и решавању имовинско прав-
них односа.

Републички геодетски завод и 
Јавнобележничка комора до-
говорили сарадњу поводом 
Регистра цена непокретнос-
ти и побољшања међусобне 
пословне комуникације

Председник Јавнобележ-
ничке коморе Србије Миод-
раг Ђукановић и директор Ре-
публичког геодетског завода 
Борко Драшковић разговара-
ли су о проширењу пословне 
сарадње и покретању пилот 
пројекта за модернизацију 
доставе података о промету 
непокретности за потребе Ре-
гистра цена непокретности.

На састанку, који је одр-
жан у просторијама РГЗ-а, 22. 
јула 2016. године, договоре-
но је покретање обуке за за-
послене у Јавнобележничким 
канцеларијама са територије 

градских општина Града Бе-
ограда за рад у систему Ре-
гистра цена непокретности, 
а разговарало се и о рациона-
лизацији и поједностављењу 
јавнобележничких законских 
обавеза доставе података и 
докумената различитим др-
жавним институцијама.

Закључено је да би уносом 
свих неопходних података и 
дигиталних верзија докуме-
ната у базу података Регис-
тра цена непокретности, коју 
води и одржава Завод, и омо-
гућавањем приступа тој бази 
другим државним институ-
цијама, међусобна комуни-
кација била знатно олакша-
на и убрзана.

Покренуто је и питање по-
бољшања ажурности и ква-
литета података о непокрет-

ностима који су основа за 
рад јавних бележника, а 
обезбеђује их Завод. Постиг-
нута је сагласност да треба 
избећи посредништво стра-
нака и успоставити директ-
ну комуникацију Завода и 
јавних бележника. У ту сврху 
договорено је истоверемено 
покретање још једног пилот 
пројекта којим би се јавним 
бележницима, електронским 
путем, омогућила брза и си-
гурна провера података које 
су доставиле странке.

Представници обе инсти-
туције су са задовољством 
констатовали да је постиг-
нут важан договор око по-
четка унапређења сарадње 
која ће се проширивати и на 
друге области заједничког 
деловања.

Договорен почетак сарадње са 
јавним бележницима
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Реорганизована Генерална дирекција за ко-
муникационе мреже, садржај и технологију

DG CONNECT је сада подељена на девет ди-
рекција, након формирања нове дирекције за 
Медијске политике, која пружа подршку раз-
воју конкурентне индустрије аудио-визуелне 
и медијске комуникације у Европи.
предлог буџета се фокусира на приорите-
те – раст, запошљавање и одговор на из-
бегличку кризу

Комисија је израдила предлог Буџета ЕУ за 
2017. годину, са фокусом на два главна прио-
ритета у политикама за Европу: подршка те-
кућем опоравку европске привреде и реша-
вање безбедносних и хуманитарних изазова 
у суседству.
комисија нуди нове прилике да заинтере-
соване стране учествују у законодавном 
процесу

Овај онлајн алат за повратне информације 
омогућава грађанима и заинтересованим стра-
нама да искажу своја мишљења током читавог 
процеса доношења политика и закона.
ETSI објавила европске стандарде као 
подршку регулативи eIDAS

Техничка комисија за електронске потпи-
се и инфраструктуре (TC ESI) је објавила скуп 
стандарда за провајдере сервиса од поверења 
(TSP), електронске потписе, електронске печа-
те и електронске датумаре. Овај скуп обухва-
та укупно 19 Европских стандарда, са смерни-
цама и тест спецификацијама.
ГД за трговину – лансиран нови алат за заш-
титу интелектуалне својине

Комисија је креирала алат за спречавање 
фалсификовања, у циљу формирања јединс-
твене базе свих података који се тичу случаје-
ва кршења права интелектуалне својине која 
утичу на компаније ЕУ у земљама изван ЕУ.
Доступни су нови видео-материјали који 
презентују програм коперникус

Комисија је недавно објавила два видео-
снимка који презентују програм Коперникус. 
Први снимак даје преглед програма Коперни-
кус. Други илуструје широк дијапазон прили-
ка за привредни развој које Коперникус нуди.
европска комисија лансира Заштиту при-
ватности еу-СаД

Нови оквир штити фундаментална права 
свих у ЕУ чији се лични подаци преносе у САД 
и доноси правну јасноћу привредним субјек-
тима који користе трансатлантске преносе 
података.

EUIPO – покретање студије он-лине послов-
них модела који крше права интелектуал-
не својине

Циљ овог независног истраживања је да 
обезбеди преглед различитих пословних мо-
дела који крше права, да утврди њихов начин 
функционисања и финансирања, како ства-
рају профит у свом пословању, какав садржај 
дистрибуирају и колико је велика њихова база 
корисника.
GD CNECT – еу надметање за вишеструко 
употребљива иТ решења у јавном сектору

Комисија је одлучила да издвоји најко-
ришћенија и најуспешнија ИТ решења и сер-
висе у оквиру нових Награда за дељење и 
поновну употребу ЕК, ради подстицања видљи-
вости таквих решења и њихове вишеструке 
употребе.
комисија захтева од Финске да спроведе 
правила еу о приступу информацијама о 
животној средини

Комисија позива Финску да своје национал-
но законодавство у потпуности усклади са пра-
вилима ЕУ за приступ грађана информацијама 
у вези са животном средином, што је требало 
да испуни до 14. фебруара 2005. године. Ди-
ректива о јавном приступу информацијама о 
животној средини (Директива 2003/4/ЕК) даје 
грађанима право да знају какво је стање жи-
вотне средине и омогућава им да учествују у 
одлучивању које утиче на њихово здравље и 
квалитет живота. 
Савет је формално одобрио Директиву о 
wеб приступу јавном сектору

Ускоро ће веб сајтови и мобилне апликације 
управа, јавних болница, судова и других јав-
них тела морати да испуне заједничке европс-
ке стандарде доступности. 
Финансијски инструменти за капацитет за 
суфинансирање и за фонд за урбани развој

Регулатива о имплементацији (ЕУ) 2016/1157 
од 11. јула 2016. године, којом се врше измене 
и допуне Регулативе о имплементацији (ЕУ) бр. 
964/20014, у вези са стандардним условима за 
финансијске инструменте за капацитет за суф-
инансирање и за фонд за урбани развој је обја-
вљења у Службеном гласнику. 


