
  

 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 

 

1. НА КОГА ЋЕ И КАКО ЋЕ НАЈВЕРОВАТНИЈЕ УТИЦАТИ РЕШЕЊА У ЗАКОНУ   

  1.1. Измене законских одредаба које се односе на стицање геодетских лиценци 

омогућиће да геодетску лиценцу првог реда стекне и лице геодетске струке са основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова, тако да ће лица запослена у 

геодетској организацији, у погледу услова, који се односе на степен образовања, за обављање 

одређених геодетских радова, бити изједначена са запосленима у Републичком геодетском 

заводу, којима то омогућује Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима 

(„Службени гласник РС ”, број 99/14). 

1.2. Геодетске организације више неће моћи да врше стручни надзор над 

радовима у области уређења земљишне територије комасацијом, већ само над израдом 

геодетских подлога за потребе разних врста пројеката у инжењерско-техничким областима, које 

изводи друга геодетска организација. Стручни надзор над радовима у области уређења 

земљишне територије комасацијом, према овом закону, убудуће ће вршити искључиво 

Републички геодетски завод. Ово из разлога што подаци добијени извођењем  радова у области 

уређења земљишне територије комасацијом постају саставни део службене евиденције 

Републичког геодетског завода, за чију тачност и поузданост одговара Завод, док  геодетски 

радови у инжењерско-техничким областима нису од утицаја на податке премера и катастра, 

односно не постају саставни део службене евиденције. Досадашња искуства из праксе, када је 

стручни надзор у области уређења земљишне територије комасацијом вршила и геодетска 

организација, показала су да такво решење није било добро, из разлога што је Завод обавезан да 

изврши проверу података који су били предмет стручног надзора пре него што их стави у 

службену употребу, при чему су уочавани одређени недостаци и пропусти у извођењу 

геодетских радова. Такви геодетски радови нису могли бити прихваћени и стављени у службену 

употребу, а накнадна исправка, у појединим случајевима није била могућа због протека времена 

или додатних трошкова. 

1.3. Физичка и правна лица ће брже моћи да упишу своје непокретности и права на 

њима у катастар непокретности, будући да је овим законом прописано да се о захтеву за упис, 

који по редоследу првенства може да се решава, одлучује у року од седам радних дана, а у 

сложенијим предметима у року од 30 радних дана од дана пријема захтева, односно достављања 

елабората геодетских радова. Такође ће брже моћи да дођу до потребне документације, с 

обзиром на то да се овим законом прописује рок за њихово издавање од пет дана од дана 

подношења захтева. Смањиће се редови пред шалтерима у пријемним канцеларијама, будући да 

Закон предвиђа могућност подношења захтева и издавања докумената у форми електронског 

документа. 

1.4. Према овом закону означавање назива насељених места, улица и тргова више 

неће бити у надлежности Републичког геодетског завода, већ јединице локалне самоуправе. 

Ово из разлога што су јединице локалне самоуправе према важећим прописима надлежне за 

утврђивање назива улица и тргова и што имају обавезу да финансирају трошкове означавања 

назива насељених места, улица и тргова на свом подручју. Републички геодетски завод је 

надлежан за утврђивање кућних бројева, тако да и даље треба да буде надлежан за означавање 

зграда и грађевинских парцела кућним бројевима. 

 



 

                                                                                                                                                                

   

2. КАКВЕ ТРОШКОВЕ ЋЕ ПРИМЕНА ЗАКОНА СТВОРИТИ ГРАЂАНИМА И ПРИВРЕДИ 

(НАРОЧИТО МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА)  

Примена Закона неће створити додатне трошкове грађанима и привреди.  

Изменама законских одредаба, које се односе на ослобађање од плаћања таксе за   

пружање услуга Републичког геодетског завода, проширен је круг лица која су ослобођена 

плаћања таксе: 

     - надлежни органи за издавање дигиталних растерских или векторских копија 

катастарских планова, планова водова, дигиталног ортофотоа, дигиталног модела терена, 

топографских и других карата, података адресног регистра и регистра просторних јединица 

за потребе реализације активности у вези са ванредним ситуацијама; 

     - јавни бележници за увид и коришћење података из регистра цена непокретности; 

     - лица која су по закону стекла право својине на грађевинском земљишту без 

накнаде по основу претварања права коришћења у право својине; 

     - лица за уверења за потребе остваривања права из области васпитања и 

образовања. 

     Допунама закона које се односе на регистар географских имена и комисију за 

стандардизацију географских имена, не стварају се индиректни трошкови за грађане и 

привреду као пореске обвезнике проширивањем надлежности Републичког геодетког завода и 

стварањем нових тела-комисија, већ се прецизирају постојеће надлежности Завода у вези са 

начином вођења регистра и уписа географских имена, као и поступак стандардизације и 

коришћења географских имена и разрађује члан 10. тачка 17) важећег Закона о државном 

премеру и катастру (којом је прописано да Републички геодетски завод у оквиру својих 

надлежности води евиденцију о географским именима и предлаже Влади чланове Комисије за 

стандардизацију географских имена), односно прописује се начин образовања Комисије и 

обезбеђивање радног простора и опреме за рад Комисије. 

     Такође, одредбама закона којима се предвиђа увођење новог софтвера за 

електронско канцеларијско пословање не ставрају се индиректни трошкови за грађане и 

привреду, јер је поступак набавке наведеног софтвера започет још 2009.године и средства за 

увођење тог софтвера већ су била планирана, али је уговор о изради софтвера раскинут због 

непоштовања уговорених рокова од стране изабраног понуђача. 

 

3. ДА ЛИ СУ ПОЗИТИВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗАКОНА ТАКВЕ ДА ОПРАВДАВАЈУ 

ТРОШКОВЕ КОЈЕ ЋЕ ОН СТВОРИТИ 

  Примена Закона неће створити трошкове. 

4. ДА ЛИ СЕ ЗАКОНОМ ПОДРЖАВА СТВАРАЊЕ НОВИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА 

ТРЖИШТУ И ТРЖИШНА КОНКУРЕНЦИЈА  

     Закон омогућује да геодетску лиценцу првог реда стекне и лице геодетске струке са 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП. Такође, ублажени су услови, у 

погледу радног искуства, за добијање геодетске лиценце, што ће геодетским организацијама 

омогућити лакше проналажење одговарајућих кадрова, а самим тим и испуњење услова за 

добијање лиценце за рад.    



 

  

5. ДА ЛИ СУ СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ИМАЛЕ ПРИЛИКУ ДА СЕ ИЗЈАСНЕ О 

ЗАКОНУ 

  Надлежна министарства, јединице локалне самоуправе, стручна јавност, 

научнообразовне установе, удружења геодета, представници геодетских организација и 

НАЛЕД и УСАИД имали су прилику да се изјасне о Закону на јавној расправи која је 

спроведена у периоду од 18. маја – 8. јуна 2015. године. Јавне расправе у виду трибина одржане 

су у Ужицу, Нишу, Београду и Новом Саду.  

  Велики број учесника јавне расправе доставио је своје примедбе, предлоге и 

сугестије. Радна група за израду Нацрта закона размотрила је пристигле коментаре на текст 

Нацрта закона, сагледала могућности њиховог инкорпорирања у текст Нацрта закона у циљу 

његовог побољшања и знатан део предлога прихватила и уградила у текст Нацрта закона, чиме 

су поједина законска решења знатно унапређена. 

  Прихваћена је примедба „Геоудружења”- Удружење оснивача и власника приватних 

геодетских организација Србије, Београд , Удружења геодета централне Србије, Крагујевац да 

геодетска организација може да добије лиценцу за рад ако има законом прописан број лица 

геодетске, односно пољопривредне струке, без обзира да ли су та лица старија од 65 година 

живота или не. Ова примедба је прихваћена из разлога што геодетске организације које крше 

прописе и фиктивно запошљавају лица старија од 65 година живота која су по сили закона 

пензионисана, треба да буду саонкционисана, а не да се,  у том смислу, прописују строжији 

услови за рад који ће се односити на све геодетске организације. Тим пре што геодетске 

организације у мање развијеним крајевима Србије имају потешкоћа да нађу кадрове геодетске 

струке са високим образовањем.    

  Није прихваћен предлог „Геоудружења”- Удружење оснивача и власника приватних 

геодетских организација Србије да се овим законом оснује Геодетска комора, јер то захтева 

обимније промене законских решења које није могуће постићи кроз измене и допуне Закона, 

већ би било неопходно доношење новог Закона. 

  Такође, нису прихваћене примедбе представника геодетских организација и 

Грађевинског факултета Универзитета у Београду да геодетским организацијама не треба 

ускраћивати право да врше стручни надзор над радовима у области уређења земљишне 

територије комасацијом, из разлога наведених под тачком 1.2. 

          Није прихваћена примедба Грађевинског факултета Универзитета у Београду да 

геодетску лиценцу првог реда не треба да стиче лице геодетске струке са основним 

академским студијама у обиму од 240 ЕСП бодова и специјалистичким струковним студијама, 

из разлога  што су Законом о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 

81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, и 99/14) основне академске студије у обиму од 240 ЕСП 

бодова и специјалистичке струковне студије изједначене са дипломским академским студијама 

– мастер и специјалистичким академским студијама у погледу стицања звања и послова који се 

могу обављати са тим нивоом високог образовања.  Предложеним законским решењем ће лица 

запослена у геодетској организацији, у погледу услова, који се односе на степен образовања, за 

обављање одређених геодетских радова, бити изједначена са запосленима у Републичком 

геодетском заводу који обављају исте послове, а којима то омогућује Закона о државним 

службеницима. 

 Из разлога веће правне сигурности, прихваћена је примедба Адвокатске коморе 

Србије и представника геодетских организација да не треба уводити начело диспозиције када 

је у питању упис права на непокретностима, већ треба задржати сада важеће начело 



 

                                                                                                                                                                

обавезности без обзира да ли се у катастар непокретности уписују  непокретности или промена 

права на непокретностима. 

Прихваћена је примедба Адвокатске коморе Србије да овим законом треба изричито 

прописати да је исправа о правном послу сачињена у форми јавнобележничког записа подобна 

за упис само ако је сачињена у случајевима прописаним законом којим се уређује јавно 

бележништво, како би се спречило различито поступање у примени Закона о јавном 

бележништву.    

  Прихваћена је примедба Адвокатске коморе Србије да треба вратити одредбу члана 

89. став 2. важећег Закона о државном премеру и катастру, којом је прописано да се упис у 

катастар неће дозволити у случају кад би се таквим уписом извршила повреда принудних 

прописа. Ово из разлога што би предложено брисање наведене одредбе било у супротности са 

начелом законитости уписа које је прописано чланом 64. важећег Закона. 

  Прихваћена је примедба НАЛЕД-а да треба изричито прописати краће рокове за 

поступање по захтевима странака. Није прихваћена примедба да треба прописати санкције за 

непоштовање рокова из следећих разлога: 

 Обавезе Републичког геодетског завода проистекле из закона који су донети у протеклом 

периоду, као што су конверзија права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, 

упис јавне својине и упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, како 

по захтеву странака тако и по службеној дужности, довеле су до вишеструког повећања броја 

предмета у одржавању катастра непокретности. У 2014. години Рeпублички геодетски завод је 

решио 646.345 управних предмета, издао 106.542 копија планова и 1.467.484 преписа листова 

непокретности, извода и уверења. На донета првостепена решења изјављено је 6559 жалби, 

односно око 1%, што говори о квалитету одлука у првостепеном управном поступку.  

Истовремено са увођењем нових института у наш правни систем, као што су јавно 

бележништво и приватни извршитељи, дошло је до одлива кадрова правне струке из 

Републичког геодетског завода, а због рестриктивних мера Владе није могуће запошљавање 

нових кадрова. Све то је проузроковало, и поред великог броја решених предмета, и  већи број 

нерешених предмета у поступку одржавања катастра непокретности. 

 Имајући у виду наведено, за сада не постоје услови за реализацију наведене мере и 

прописивање   санкција због објективне немогућности да се сваки предмет реши у року. 

Уколико се у наредном периоду стекну услови за запошљавање нових кадрова, иницираћемо 

измене Закона ради прописивања наведене санкције.   

 

 

6. КОЈЕ ЋЕ СЕ МЕРЕ ТОКОМ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА ПРЕДУЗЕТИ ДА БИ СЕ ОСТВАРИЛО 

ОНО ШТО СЕ ДОНОШЕЊЕМ ЗАКОНА НАМЕРАВА 

                 Након доношења овог закона приступиће се изради нових, као и измени постојећих 

подзаконских акта, у циљу усаглашавања са овим законом, којима се уређује област премера и 

катастра непокретности и катастра водова, стручног надзора над пословима премера и 

катастра, инспекцијског надзора над радом геодетских организација, издавања геодетских 

лиценци и лицеци за рад геодетских организација и висина такси за услуге Републичког 

геодетског завода.  

 

 


