
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење Закона садржан је у одредби члана 97. тачка 7) 

Устава Републике Србије, према којој Република, између осталог, уређује и обезбеђује 

својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине и одредби тачке 11) истог 

члана, према којој Република, између осталог, уређује и обезбеђује прикупљање 

статистичких и других података од општег интереса. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се: 

 поступак уписа непокретности и права на њима у катастар непокретности 

убрза, увођењем нових процесних правила која треба да омогуће да се поступак оконча 

у што краћем року, без одуговлачења, као и враћањем Заводу надлежности за одлучивање 

у другостепеном управном поступку у области премера и катастра, који у томе има 

дугогодишње искуство; 

 поједине одредбе Закона ускладе са другим законима који су у 

међувремену донети или измењени, а од значаја су за делатност Републичког геодетског 

завода, као што су Закона о планирању и изградњи, Закон о државним службеницима, 

Закон о јавном бележништву, Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа; 

 створе услови за електронско канцеларијско пословање, како у поступку 

издавања и размене докумената, тако и управном поступку увођењем као могућег и 

електронског потписа на поднесцима странака и на службеним актима, будући да Закон о 

општем управном поступку, који се примењује као супсидијеран пропис у поступку уписа 

у катастар непокретности, захтева својеручан потпис; 

 створи правни основ за обраду података о личности, сагласно Закону о 

заштити података о личности; 

 отклоне одређени недостаци који су уочени у досадашњој примени 

важећег Закона, прецизирањем појединих одредаба, побољшањем постојећих решења у 

Закону и нормативним уређењем односа који до сада нису били уређени. 

Изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру непокретности 

приступило се, поред наведених и из следећих разлога: 

 Републички геодетски завод обавља стручне, геодетске и катастарске 

послове на геодетском мерењу, прикупљању и регистрацији података у катастру 

непокретности који су од општег интереса за Републику Србију. Ови послови ограничени 

су роковима, потребама инвестиционих улагања и економског развоја земље којег не може 

бити без уређених и регистрованих података о непокретностима и правима на њима, на 

чему нарочито инсистирају инвеститори из Европске Уније. Такође, запослени у 

Републичком геодетском заводу су ангажовани код свих великих инфраструктурних 

пројеката у Републици Србији. Најновијим изменама Закона о планирању и изградњи 

прописани су кратки рокови за поступање имаоца јавних овлашћења у поступку 

обједињене процедуре за издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење 

објеката, у којем су од великог значаја и активности Републичког геодетског завода. 



Такође, обавезе 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 управних предмета. Имајући у виду наведено, као и чињеницу да 

природа послова које обавља Завод захтева континуирано праћење савремених 

технологија и стална инвестициона улагања у техничку опремљеност, неопходно је овим 

изменама Закона створити правни основ да приходи које Завод оствари од такса за 

пружање услуга и приходи настали продајом услуга по основу уговора закључених са 

правним и физичким лицима, који представљају наменске приходе у смислу члана 2. тачка 

14) Закона о буџетском систему, могу да се распореде за рад и опремање Завода, као и за 

побољшање материјалног положаја запослених. Овако законско решење допринело би 

стварању бољих услова за рад и веће мотивисаности запослених за рад, а самим тим и 

извршењу законских обавеза у прописаним роковима и решавању великог броја заосталих 

управних предмета. 

 Такође, изменама и допунама Закона се приступило и због потребе да се 

стручни надзор над геодетским радовима врши једнообразно и ефикасније, тако да 

Завод врши стручни надзор над свим геодетским радовима који су од утицаја на податке 

премера и катастра, односно геодетско-катастарског информационог система (основни 

геодетски радови, катастарски премер, уређење земљишне територије комасацијом, 

оснивање и обнова катастра непокретности, премер водова, оснивање катастра водова, 

топографски премер и топографско-картографска делатност), из разлога што подаци 

добијени извођењем тих радова постају саставни део службене евиденције Завода, за чију 

тачност и поузданост одговара Република Србија – Републички геодетски завод. Стручни 

надзор над геодетским радовима у инжењерско-техничким областима, који нису од 

утицаја на податке премера и катастра, вршиће геодетска организација, а не Завод, како је 

то прописано важећим Законом. 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. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ИНСТИТУТА 

 И ПОЈЕДИНИХ РЕШЕЊА 

 

Одредбом члана 1. врши се допуна одредбе члана 4. важећег Закона, тако што се 

додаје нова врста земљишта које се уписује у катастар непокретности (водно земљиште). 

Одредбама члана 2, којима се мења члан 10. важећег Закона, који уређује делокруг 

Завода, нису проширене надлежности Завода, већ је извршено његово услађивање са 

другим одредбама тог закона, као и Закона о министарствима. 

Одредбaмa члана 3. промењена је надлежност за решавање у другостепеном 

поступку у области катастра непокретности и катастра водова, тако да ће Завод бити 



надлежан за решавање у другом степену, а не министарство надлежно за послове 

урбанизма. 

У члану 4. извршено је усклађивање одредбе члана 12. важећег Закона, у којој се 

таксативно наводи које радове може да обавља геодетска организација, са другим 

одредбама које прописују услове за извођење геодетских радова. С обзиром да Закон 

прописује услове под којима геодетска организација може да обавља радове катастарског 

класирања, бонитирања и комасационе процене земљишта, а да у члану 12. није наведено 

да геодетска организација може да обавља и те радове, у том смислу је допуњен члан 12. 

Одредбама члана 5. прописано је, као један од услова за издавање лиценце за рад, 

да геодетска организација има законом прописан број запослених лица геодетске, односно 

пољопривредне струке која морају бити запослена са пуним радним временом, као и 

одговарајући пословни простор који мора бити функционално издвојен од стамбеног 

простора. 

Одредбама члана 6. извршено је усклађивање Закона са Законом о државним 

службеницима, у погледу услова, који се тичу степена образовања, за издавање геодетских 

лиценци које омогућавају обављање одређених геодетских радова, како би ти услови за 

запослене у геодетској организацији били исти као и за запослене у Републичком 

геодетском заводу када обављају исте геодетске радове.  

Одредбoм члана 7. избрисане су из члана 16. став 1. важећег Закона речи: „из члана 

17. став 4. овог закона”, као сувишне. Такође, прописано је да Завод издаје легитимацију и 

лицу геодетске, односно пољопривредне струке ангажованом у геодетској организацији 

(није у радном односу већ је ангажован по основу уговора о привременим или повременим 

пословима). 

Одредбом члана 8. извршено је усклађивање Закона са Законом о државним 

службеницима, у погледу услова за извођење радова катастарског класирања, бонитирања 

и комасационе процене земљишта, који се тичу степена образовања, како би ти услови за 

запослене у геодетској организацији били исти као и за запослене у Републичком 

геодетском заводу. Такође је прописано да геодетска организација не сме да за извођење 

радова ангажује лице које не испуњава законом прописане услове за те радове. 

Одредбом члана 9. прецизиране су дужности геодетске организације и проширене 

обавезом да пријави Заводу промену адресе радног простора ван седишта. 

Одредбама члана 10. предвиђено је да ће се лицу са геодетском лиценцом одузети 

геодетска лиценца, печат и легитимација и забранити извођење геодетских радова, између 

осталог, и ако потпише елаборат и записник који је израдило лице које није запослено, 

односно ангажовано у истој геодетској организацији. Измењен је временски период за 

који се лицу са геодетском лиценцом могу одузети геодетска лиценца, печат и 

легитимација и забранити извођење геодетских радова, тако да се период од „три месеца 

до једне године” замењује периодом од „три месеца” и извршено је прецизирање одредбе 

члана 19. став 6. важећег Закона. Такође, прописано је да ће се и лицу пољопривредне 

струке које изводи радове катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене 

земљишта забранити извођење радова под истим условима који су прописани одредбама 

ст. 3. и 4. истог члана за лица геодетске струке. 

У члану 11. измењени су услови под којима се геодетској организацији одузима 

лиценца за рад, тако да је предвиђено да се иста одузима, између осталог, ако после 

изречене забране извођења радова геодетска организација наставља да изводи те радове и 



ако након прве изречене забране, у периоду од три године од дана изрицања забране, 

поново добије забрану извођења радова. 

У члану 12. прецизирано је ком министарству се изјављује жалба на решења о 

лиценцама и смањен је рок за жалбу са 15 на осам дана. 

Одредбом члана 13. прописани су подаци о личности које садржи регистар 

лиценци. 

Одредбама члана 14. измењене су надлежности за вршење стручног надзора на 

извођењем геодетских радова, тако да се предвиђа да стручни надзор над геодетским 

радовима у области уређења земљишне територије комасацијом врши искључиво 

Републички геодетски завод, а не и геодетска организација, како је то сада прописано, а да 

геодетска организација по избору инвеститора врши стручни надзор над израдом 

геодетских подлога за потребе разних врста пројеката у инжењерско-техничким 

областима. 

Одредбом члана 15. прописано је, када се подаци о посебном делу објекта 

прикупљају према фактичком стању, да се површина и структура утврђују према важећем 

стандарду у области изградње објеката, 

Одредбом члана 16. прописано је да се природне особине земљишта утврђују 

лабораторијским испитивањем земљишних узорака у овлашћеној педолошкој 

лабораторији. 

Одредбом члана 17. измењене су одредбе које се односе на премер водова, тако да 

је предвиђено да у поступку премера водова није обавезно прикупљање података о 

стварним правима на њима. Такође је прецизирано који уређаји спадају у припадајуће 

уређаје и постројења тако што је додато да су то уређаји који се не могу одвојити од вода 

без уништења или значајног оштећења (потпуно инкорпорисани делови вода). Уређаји 

који се могу одвојити од вода без уништења или значајног оштећења, сматрају се 

покретним стварима и нису предмет премера, односно уписа у катастар водова. 

Одредбом члана 18. на другачији начин је формулисано начело законитости. 

Чланом 19. прописује се да се утврђивање реда првенства за упис у катастар 

непокретности врши према временском редоследу пријема захтева за упис, а не 

подношења, како је то сада прописано. 

У чл. 20. и 21, у складу са Законом о заштити података о личности, таксативно је 

наведено који се подаци о имаоцу права на непокретности уписују у базу података 

катастра непокретности, односно које податке о личности садржи лист непокретности. 

У члану 22. избрисана је реч: „стварних”, с обзиром на то да се у катастар 

непокретности, поред стварних права, уписују и одређена облигациона права. 

Одредбом члана 23. извршено је усклађивање са обједињеном процедуром по 

Закону о планирању и изградњи и измењене су и допуњене одредбе које се односе на упис 

објеката и посебних делова објеката у катастар непокретности. Прецизиране су одредбе 

које прописују када се елаборат геодетских радова може користити као основ за упис 

посебних делова у катастар непокретности. 

Одредбама чл. 24, 25. и 26. на другачији начин је дефинисан упис права својине и 

других стварних права на непокретностима без битнијих суштинских промена, као и то да 

се стварним правом сматра право закупа грађевинског земљишта ради изградње. 

Одредбом члана 27. уређен је упис хипотеке, наведено је који се подаци о хипотеци 

и која облигациона права уписују у катастар непокретности. 



У чл. 28. и 29. извршено је прецизирање одредаба и детаљније уређивање 

предбележбе. 

Одредбом члана 30. прецизиран је поступак даљих уписа по упису забележбе. 

Одредбом члана 31, којом је измењен члан 82. Закона, наведене су забележбе које 

се уписују у катастар непокретности. 

Одредбама члана 32. прецизиран је поступак уписа забележбе управног спора и 

забележбе првенственог реда. 

Одредбом члана 33. предвиђен је изузетак од правила да су уписи у катастар 

непокретности дозвољени само против лица које је у тренутку пријема захтева за упис већ 

уписано у катастар непокретности као ималац права у погледу којег се упис захтева или је 

предбележено као ималац тог права (уписани претходник), тако да се не захтева постојање 

уписаног претходника на стану стеченом уговором о откупу стана у друштвеној, односно 

државној својини. 

Одредбама члана 34. прописано је да за упис забележбе првенственог реда не мора 

да постоји посебна исправа за упис. За исправе настале пре ступања на снагу катастра 

непокретности и исправе о универзалном правном следбеништву правног лица, предвиђен 

је изузетак у погледу података које исправа треба да садржи. Такође је предвиђено да 

подаци о површини посебног дела објекта садржани у уговору о откупу стана у 

друштвеној, односно државној својини сачињеном у складу са законом могу одступити од 

података катастра непокретности, у ком случају се уписује површина из уговора. 

Одредбом члана 35. прописано је да ће упис у катастар непокретности извршити у 

случају када изјава о дозволи уписа није садржана у исправи о правном послу насталој пре 

ступања на снагу катастра непокретности у катастарској општини на коју се исправа 

односи, ако нема других сметњи за упис. Такође је извршено је усклађивање Закона са 

Законом о јавном бележништву у погледу форме јавне исправе, да би била подобна за 

упис у катастар непокретности. 

Одредбама члана 36. прецизирана је дефиниција јавне исправе и правило о 

обавезној правноснажности, односно извршности јавних исправа. 

Одредбом члана 37. прописане су остале исправе за упис којима се доказују 

промене података о имаоцима права и другим подацима у катастру непокретности, на 

основу којих се може вршити упис у катастар непокретности, а које нису обухваћене 

одредбама чл. 87. и 88. Закона. 

Одредбом члана 38. извршено је усклађивање Закона са Законом о државним 

службеницима, у погледу услова за поступак излагања на јавни увид података о 

непокретностима и стварним правима на њима који се тичу степена образовања 

преседника комисије за излагање и члана комисије геодетске струке. 

Одредбом члана 39. прецизиран је члан 98. Закона тако што се лице у поседу 

посебног дела објекта уписује као држалац ако има исправу која води стицању својине на 

посебном делу објекта, ако се применом одредаба ст. 1. и 2. наведеног члана не може 

уписати ималац права својине на посебном делу објекта. 

Одредбом члана 40. прецизирана је одредба која уређује потврђивање катастра 

непокретности, по спроведеном и завршеном поступку излагања на јавни увид података о 

непокретностима и стварним правима на њима. 

Одредбом члана 41. прецизиран је садржај адресног регистра и утврђена 

надлежност Службе за катастар непокретности за означавање зграда и грађевинских 



парцела кућним бројевима и надлежност јединице локалне самоуправе за означавање 

назива насељених места, улица и тргова. 

Одредбама члана 42. прецизиране су промене у поступку одржавања катастра 

непокретности у погледу промена разлика у површини парцела и објеката насталих у 

поступку превођења постојећег аналогног катастарског плана у дигитални облик, као и у 

поступку преласка на просторни референтни систем ETRS 89 и UTM пројекцију. Такође, 

прописан је начин обавештавања имаоца права о наведеним променама, о поступку 

провођења промена када разлика површина није у прописаним границама, као и о 

поступку промена назива улица и тргова и промена и става 1. тач. 7) до 9) овог члана. 

Одредбом члана 43. прописана је обавеза имаоцу права на непокретности да 

лицима запосленим у геодетској организацији или Заводу, која раде на  пословима 

прикупљања података о насталим променама на непокретностима и извођења геодетских 

радова на терену, дозволи приступ непокретности и обављање тих послова. 

Одредбом члана 44. прописано је да, у оквиру унапређења квалитета података 

премера, Завод по службеној дужности врши деобу заједничке парцеле на две парцеле по 

дужини и по принципу једнакости површина, ако је граница између две катастарске 

општине утврђена средином заједничке парцеле (пут, река и сл.). 

Одредбама члана 45. прецизирано је да се захтев за провођење промене на 

непокретности  подноси Служби за катастар непокретности. Такође, прописано је да се, у 

погледу рока, подношење пријаве изградња, реконструкција, доградња, уклањање објекта 

и формирање посебних делова објекта врши у складу са законом којим се уређује 

изградња објеката, ако је код надлежног органа покренут поступак за издавање употребне 

дозволе. 

Одредбом члана 46. прецизиран је и детаљније разрађен поступак достављања, 

прегледа и пријема елабората геодетских радова; достављање елабората геодетских радова 

у складу са законом којим се уређује изградња објеката, када се геодетски радови изводе 

за потребе издавања употребне дозволе; обавезе геодетске организације која обавља 

радове; надлежност Службе за катастар непокретности да врши контролу и проверу 

квалитета изведених радова, опомиње геодетску организацију да достави елаборат 

геодетских радова у прописаном року и о томе обавештава подносиоца захтева и 

прецизирани су рокови за отклањање утврђених недостатака. 

Одредбама члана 47. прописане су обавезе државном органу који води евиденцију о 

месту пребивалишта, односно боравишта физичког лица да на захтев Завода достави 

податке о јединственом матичном броју грађана, имену, имену родитеља, презимену, 

адреси пребивалишта и месту рођења лица. Такође прописана је обавеза организацији која 

води регистар привредних субјеката, да на захтев Завода достави податке о регистрованом 

привредном субјекту, као и облик и начин достављања тих података. 

Одредбом члана 48. прописан је поступак уписа, утврђивања чињеница од значаја 

за решење управне ствари и исправљања грешака у поступку одржавања катастра 

непокретности. 

Одредбом члана 49. прописан је начин подношења захтева и облици у којима се 

захтев може поднети, могућност прецизирања захтева и достављања нових исправа, без 

могућности проширивања и мењања захтева. 

Одредбом члана 50. прописан је садржај уредног захтева за провођење промене у 

катастру непокретности, обавеза достављања доказа о уплаћеној такси, као и могућност да 



странка изабере начин достављања решења: поштом препоручено на захтевану адресу, 

непосредно у просторијама Службе или путем интернет апликације. 

 

 

Одредбом члана 51. прописан је тренутак према којем се одређује меродавно стање 

катастра непокретности за одлучивање о основаности уписа; поступак Службе за катастар 

непокретности по пријему захтева; редослед решавања захтева за провођење промене у 

катастру непокретности и изузеци на које се не примењује прописани редослед решавања 

захтева. 

Одредбом члана 52. прописан је поступак одлучивања о захтеву за упис у катастар 

непокретности и то: усвајање, одбијање и одбацивање захтева; отклањање недостатака у 

поступку уписа непокретности и роковима решавања по захтеву који по редоследу 

првенства може да се решава. 

Одредбом члана 53. прописани су садржина решења о упису, одбијању и 

одбацивању захтева и достављање решења поштом препоручено, непосредно у 

просторијама Службе или путем интернет апликације као и јавним саопштењем на 

огласној табли надлежне Службе, ако је адреса пребивалишта, односно боравишта странке 

непозната. 

Одредбом члана 54. прописано је да се упис у катастар непокретности врши даном 

доношења решења којим је упис дозвољен са дејством од момента пријема захтева, уз 

истовремени упис по службеној дужности забележбе ради чињења видљивим да решење о 

упису није коначно и брисање забележбе поднетог захтева. 

Одредбом члана 55. прописан је рок за подношење жалбе против решења, односно 

закључка донетог у првом степену, као и обавеза Службе да усвоји жалбу и замени одлуку 

ако нађе да је жалба основана и рок за поступање. 

Одредбом члана 56. прописано је поступање Службе за катастар непокретности до 

правноснажности решења, и то: да се до коначности одлуке донете у првом степену неће 

одлучивање по новом захтеву за упис на истој непокретности, односно на истом уделу на 

непокретности; упис и брисање забележбе ради чињења видљивим да решење о упису није 

коначно и забележбе да решење није правноснажно; достављање доказа о покретању 

управног спора и упис забележбе покретања управног спора. 

Одредбама члана 57. извршено је усаглашавање законских одредаба у погледу рока 

за упис права својине у корист лица уписаног као држаоца парцела, као и рока за 

изјављивање жалбе на решење. 

Одредбама члана 58. прописани су услови под којима се врши упис права својине 

на објекту, односно посебном делу објекта, и скраћен је рок за жалбу против решења, са 

15 на осам дана, од дана достављања решења. 

Одредбом члана 59. прописан је поступак уписа и промене уписаног држаоца у 

катастру непокретности. 

Одредбама члана 60. извршено је усаглашавање законских одредаба у погледу 

надлежности за исправљање грешака у одржавању катастра непокретности и у погледу 

рока за изјављивање жалбе против тог решења (скраћење рока са 15 на осам дана од дана 

достављања решења). 

Одредбом члана 61. прописано је на основу којих података се оснива катастар 

водова. 



Одредбама члана 62. прописан је поступак уписа у катастар водова, и то: 

територија за коју се врши оснивање катастра водова; обавеза инвеститора; надлежност 

Службе за катастар непокретности; право на жалбу и рок за изјављивање жалбе; примена 

одредби закона које се односе на упис стварних и облигационих права и забележби на 

објекту у катастру непокретности у погледу уписа стварних и облигационих права и 

забележби на водовима. 

Одредбом члана 63. прописана је обавеза инвеститора, односно имаоца права на 

воду да поднесе захтев за провођење промене насталe изградњом, реконструкцијом и 

уклањањем вода или престанком коришћења постојећег вода, у року од три дана од дана 

настанка промене. 

Одредбама члана 64. извршено је усаглашавање законских одредаба у погледу 

надлежности за преглед и оверу елабората геодетских радова и у погледу рока за 

изјављивање жалбе против решења (скраћење рока са 15 на осам дана од дана достављања 

решења). 

 Одредбама члана 65. прописан је поступак генералне процене и одређивања 

вредности појединачне непокретности и то: дефиниција генералне процене вредности 

непокретности, модел за вредновање непокретности; вредносне зоне; динамика 

одређивања модела за вредновање непокретности; упис и објављивање података из 

поступка масовне процене вредности непокретности. 

Одредбама члана 66. прописан је садржај регистра цена непокретности који води 

Завод, преузимање и чување података и обавеза јавног бележника да уноси у регистар 

цена непокретности податке из уговора о купопродаји и уговора о закупу и додатне 

податке о непокретности прописане подзаконским актом и да достави скениране уговоре 

путем интернет апликације коју обезбеђује Завод. 

Одредбама члана 67. прописани су начин формирања и садржина топографско-

картографске базе података, као и поступак ажурирања исте. 

Одредбама члана 68. прописана је садржина основног топографског модела. 

Одредбама члана 69. прописани су: начин вођења регистра географских имена; 

упис географских имена у регистар; обавезе субјеката у Републици Србији који у свом 

раду користе географска имена; начин објављивања регистра; начин образовања Комисије 

за стандардизацију географских имена и техничка подршка истој. 

Одредбама члана 70. поверени су геодетској организацији, коју изабере инвеститор 

и која испуњава услове из члана 17. став 1. Закона, послови прегледа и овере геодетских 

подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 

Такође, прописано је да геодетска организација не може да прегледа и оверава геодетске 

подлоге које је она израдила и прецизирано је да изводе из базе података геодетско-

катастарског информационог система издаје и оверава Завод. 

Одредбама члана 71. прописан је: начин вршења увида у податке геодетско-

катастарског информационог система и документацију у аналогном облику; врсте исправа 

које се у аналогном облику издају из геодетско-катастарског информационог система и 

документације; извршено је  усклађивање Закона са Законом о заштити података о 

личности у погледу обима и заштите података који се издају, тако што је прописано коме 

и под којим условима могу бити доступни подаци о личности. 

Одредбом члана 72. прописано је да се за услуге Завода, као и за подношење 

захтева и изјављивање правног лека не плаћају таксе прописане законом којим се уређују 



републичке административне таксе, већ таксе прописане овим законом и подзаконским 

актом који доноси директор Завода.  

Одредбама члана 73. прописано је ко су обвезници таксе за пружање услуга Завода, 

као и ослобођења од плаћања таксе, односно прецизирани су случајеви у којима се 

ослобађају плаћања таксе Република Србија и њени органи и организације, као и 

аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и њихови органи, надлежни органи и 

јавни бележници као и лица коме је у складу са законом враћена непокретност одузета по 

ранијим прописима; лица у поступку излагања на јавни увид података о непокретностима 

и стварним правима на њима; лица у поступку за исправку грешке и лице за упис по 

основу решења о наслеђивању. Поред тога, прописано је да се не плаћа такса за уверење за 

потребе остваривања права из области васпитања и образовања, обавезног социјалног 

осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида 

рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка 

породици са децом, као и за увид у податке геодетско-катастарског информационог 

система и документацију у аналогном облику, која се врши непосредно у просторијама 

Завода, као и за увид путем интернета у одређене податке прописане Правилником о 

висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода. Коначно, прецизирано је 

да се у случају када је захтев за упис одбијен, односно одбачен или је поступак 

обустављен не враћа уплаћена такса, а ако захтев буде поновљен у року од 60 дана од дана 

достављања решења по првом захтеву, такса се не плаћа. 

Одредбом члана 74. прописано је да су јавни приходи које остварује Завод од такси 

за пружање услуга и приходи настали употребом јавних средстава - продајом услуга 

Завода чије пружање је уговорено са правним и физичким лицима на основу њихове 

слободно изражене воље, наменски приходи Завода и да се распоређују за рад и опремање 

Завода, као и за побољшање материјалног положаја запослених (друга примања) у складу 

са актом који доноси директор Завода. 

Одредбом члана 75. избрисане су из важећег Закона речи: „односно израђује 

техничку документацију,” као сувишне. 

Одредбом члана 76. пецизиране су одредбе Закона које се односе на овлашћења 

инспектора у вршењу надзора над радом геодетске организације. Такође, скраћен је рок за 

жалбу на решење инспектора са 15 на осам дана и прописано да се против решења Завода 

донетог по жалби, може покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања 

решења. 

Одредбом члана 77. извршено је усклађивање Закона са Законом о државним 

службеницима, у погледу услова, који се тичу степена образовања, за обављање послова 

инспектора у инспекцијском надзору над радом геодетске организације и послова 

инспектора у инспекцијском надзору над издавањем картографских публикација. 

Одредбама члана 78. извршено је усклађивање члана 181. важећег Закона,  којим се 

прописују овлашћења за доношење подзаконских аката, са  другим одредбама овог закона. 

Одредбама члана 79. допуњене су одредбе члана 183. важећег Закона, тако што је 

прописано да ће се новчаном казном казнити за прекршај геодетска организација која има 

својство правног лица: ако геодетске радове изводи лице које за те радове не испуњава 

прописане услове; ако не пријави Заводу промену адресе радног простора ван седишта и 

ако лицу које врши стручни или инспекцијски надзор над радом геодетске организације и 

Заводу када врши преглед и пријем радова, не стави на увид техничку и другу 



документацију и не омогући несметано вршење надзора и прегледа радова. Такође, тачка 

7) наведеног члана закона избрисана је као сувишна. 

Одредбама чл. 80. и 81, којим се допуњују чл. 184. и 185. важећег Закона, извршено 

је њихово усклађивање са другим одредбама тог Закона. 

Одредбама члана 82. прописано је да ће се првостепени и другостепени поступци 

који нису окончани до дана ступања на снагу овог закона, завршити по одредбама овог 

закона; да ће поступци стручног надзора над извођењем геодетских радова које је 

обављала геодетска организација уговорене пре ступања на снагу овог закона, завршити та 

геодетска организација у складу са уговором и да ће се достављање захтева и решења 

донетих у складу са одредбама овог закона, вршити у папирној форми до успостављања 

електронског канцеларијског пословања и одговарајуће интернет апликације. 

Одредбама члана 83. прописано је да ће 1. јануара 2016. године Завод преузети 

нерешене предмете и запослене из одговарајуће унутрашње јединице министарства у чијој 

је надлежности био другостепени поступак у области оснивања и одржавања катастра 

непокретности и катастра водова, као и да ће престати да важи одредба члана 28. Закона о 

министарствима у делу који се односи на надлежност Завода за означавање назива 

насељених места, улица и тргова. 

Одредбама члана 84. утврђени су рокови за доношење подзаконских аката. 

Одредбом члана 85. прописано је ступање на снагу закона и предвиђена је одложна 

примена члана 3. и одредбе члана 5. став 3. овог закона. 



 


