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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ГЕОПРОСТОРНИМ ПОДАЦИМА

ЗАХТЕВ
за отварање налога за приступ и коришћење сервиса
Захтев могу поднети субјекти НИГП-а, који су Законом о НИГП-у дефинисани као органи
јавне власти, тј. државни органи и организације, органи и организације територијалне
аутономије и јединице локалне самоуправе.
Јавна предузећа и друга лица којима је поверено вршење јавних овлашћења могу
користити искључиво WMS сервис за податке за које је прописана такса у тарифном
броју 215и Закона о републичким административним таксама.
Попуњен Захтев подноси се електронски на имејл адресу cugp@rgz.gov.rs.

1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Назив подносиоца захтева:
Матични број:
Адреса / Седиште:
Контакт телефон, е-пошта*:
Одговорно лице за
комуникацију са Центром:
*Напомена: е-пошта мора бити службена (.rs)

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЗАХТЕВА
Молим да за потребе:
омогућите приступ следећем сервису/сервисима:

За подручје*:

(уписати општину/е, катастарску општину/е)
Напомена: Јединице локалне самоуправе и јединице територијалне аутономије могу добити приступ подацима и
сервисима само у оквиру просторног обухвата из својих територијалних надлежности.
*
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3. САГЛАСНОСТ СА УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СЕРВИСА

















Корисник сервиса се обавезује да ће сервисе користити за сопствене потребе и у сврху
која је наведена у захтеву.
Корисник сервиса не може уступити сервисе и аутентификационе параметре трећим
лицима нити даље дистрибуирати исте осим уколико корисник са подизвођачем или
лицима које је ангажовао склопи споразум о уступању података. Пре уступања података
корисник се обавезује да са подизвођачем или трећим лицем које је ангажовао потпише
изјаву о прихватању услова коришћења сервиса, о чему је дужан да обавести Републички
геодетски завод (РГЗ).
Корисник сервиса не може податке којим приступа коришћењем услуга РГЗ-а уступати, са
накнадом или без ње, другим правним и физичким лицима осим уколико корисник са
подизвођачем или лицима које је ангажовао склопи споразум о уступању података. Пре
уступања података корисник се обавезује да са подизвођачем или трећим лицем које је
ангажовао потпише изјаву о прихватању услова коришћења података, о чему је дужан да
обавести Републички геодетски завод.
Корисник WMS и WMTS сервиса може неограничено користити податке на нивоу сервиса,
али сваки начин „преузимања“ истих на нивоу дигиталних података (текстуалне датотеке,
слике, геореференциране слике и слично) РГЗ може третирати као преузимање података.
Сви упити који се упуте серверу РГЗ-а меморишу се у посебне дневнике приступа (logove).
У случају да подаци, којима корисник приступа коришћењем услуга РГЗ-а буду јавно
публиковани или коришћени за израду новог производа, на подацима односно
производу видно навести: ознаку за заштићена права (copyright), извор података:
Републички геодетски завод и интернет адресу Републичког геодетског завода
www.rgz.gov.rs.
Корисник услуге се обавезује да ће податке који садрже информације које се односе на
физичка лица обезбедити у складу са законом којим се регулише заштита података о
личности.
Корисник сервиса се обавезује да ће у случају губљења или злоупотребе
аутентификационих параметара предузети одговарајуће мере за утврђивање околности
под којим је до тога дошло и о томе обавестити Републички геодетски завод.
Републички геодетски завод неће сносити одговорност за било какву штету која произађе
из коришћења или немогућности коришћења сервиса.
Републички геодетски завод може ускратити уступање оних сервиса који су у складу са
законом који уређује тајност података означених тајним.

Место:
Подносилац захтева:
Датум:
(потпис)
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