
  

 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
 
 

1. НА КОГА ЋЕ И КАКО ЋЕ НАЈВЕРОВАТНИЈЕ УТИЦАТИ РЕШЕЊА У ЗАКОНУ   
  1.1. Законом се обезбеђује кадровска стабилност и мотивисаност запослених 
за рад увођењем другачијих звања и додатног коефицијента за плате, имајући у виду 
природу, значај, обимност послова које обављају запослени у Републичком 
геодетском заводу, као и њихову специфичност у односу на послове који се обављају 
у другим органима државне управе. То ће утицати и на побољшање услуга 
Републичког геодетског завода према свим физичким и правним лицима.  

  1.2. Измене законских одредаба које се односе на стицање геодетских 
лиценци омогућиће да геодетску лиценцу првог реда стекну и лица геодетске струке са 
специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од најмање четири године 
(минимално 240 ЕСПБ бодова), а што је у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12).  

  1.3. Такође, измене закона омогућиће да и геодетска организација која нема 
запослено лице са геодетском лиценцом може да обавља геодетске радове у 
одржавању катастра непокретности и катастра водова и реализацији пројекта 
геодетског обележавања у области урбанистичког планирања (што није могуће према 
важећем закону), ако има најмање два запослена лица геодетске струке са најмање 
завршеном средњом геодетском школом, положеним државним стручним испитом за 
ту стручну спрему и радним искуством од најмање три године са том стручном 
спремом.  Према важећем Закону потребно је и да је геодетска организација 
регистрована код надлежног органа Републике Србије за извођење геодетских радова 
и да има радне просторије и поседује одговарајуће мерне инструменте и опрему. 
Геодетска организација која није ускладила своје пословање сходно члану 195. став 1. 
Закона и којој је Републички геодетски завод укинуо решење о испуњености услова за 
рад, дужна је да се у законом прописаном року региструје, односно поднесе захтев 
Републичком геодетском заводу за издавање лиценце за рад.    

  1.4. Применом Закона одређене категорије лица моћи ће бесплатно да 
добију изводе из геодетско-катастарског информационог система. Такође Република 
Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и њихови органи и 
организације ослобађају се плаћања таксе за обављање канцеларијских послова из 
делокруга Завода, издавање извода из геодетско-катастарског информационог 
система и увид у геодетско-катастарске послове. Законом је предвиђено да свако 
заинтересовано лице може путем интернета бесплатно да изврши увид у одређене 
податке геодетско-катастарског информационог система, који ће се прецизирати 
подзаконским актом. 

  1.5. Законом се уводи инспекцијски надзор над радом правних субјеката који 
се баве издавањем картографских публикација, што ће спречити издавање и 
стављање у промет картографских публикација без законом прописане сагласности 
Републичког геодетског завода и допринети повећању њиховог квалитета и 
поузданости.  

 



 

                                                                                                                                                                

 2. КАКВЕ ТРОШКОВЕ ЋЕ ПРИМЕНА ЗАКОНА СТВОРИТИ ГРАЂАНИМА И 
ПРИВРЕДИ (НАРОЧИТО МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА)  

 Примена Закона неће створити нове трошкове грађанима и привреди.  

 Напротив, применом Закона одређене категорије лица моћи ће бесплатно да добију 
изводе из геодетско-катастарског информационог система, а свако заинтересовано 
лице моћи ће путем интернета бесплатно да изврши увид у одређене податке 
геодетско-катастарског информационог система, који ће се прецизирати подзаконским 
актом. 

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  

 Законом се либерализују услови за извођење појединих геодетских радова у 
односу на важећа законска решења тако што ће и геодетска организација која нема 
запослено лице са геодетском лиценцом моћи да обавља геодетске радове у 
одржавању катастра непокретности и катастра водова и реализацији пројекта 
геодетског обележавања у области урбанистичког планирања (што није могуће према 
важећем закону), ако има најмање два запослена лица геодетске струке са најмање 
завршеном средњом геодетском школом, положеним државним стручним испитом за 
ту стручну спрему и радним искуством од најмање три године са том стручном 
спремом. На тај начин се омогућује опстанак на тржишту великом броју геодетских 
организација које су биле принуђене да, због прописивања важећим Законом из 2009. 
године нових строжих услова за обављање геодетских радова (геодетска организација 
не може изводити геодетске радове ако нема најмање једно запослено лице са 
геодетском лиценцом, коју не може да добије лице са средњом стручном спремом 
геодетске струке), престану са радом и отпусте запослене, што је имало за последицу 
да се на тржишту рада нађе велики број лица геодетске струке са средњом стручном 
спремом. 

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

 Стручна јавност, научнообразовне установе и удружења геодета имали су прилику 
да се изјасне о закону на одржаним састанцима и радионицама.  

 Прихваћене су сугестије „ГЕО УДРУЖЕЊА” - Удружење оснивача и власника 
приватних геодетских организација Србије, Београд да се измене услови под којима 
геодетска организација може да израђује пројекат геодетског обележавања у области 
урбанистичког планирања, тако да се пропише да геодетска организација може да 
изводи те радове ако има најмање два запослена лица геодетске струке, од којих 
најмање једно са геодетском лиценцом другог реда (према важећем Закону услов је 
најмање два запослена лица са геодетском лиценцом првог реда).  

 Нису прихваћене примедбе Грађевинског факултета – Катедра за геодезију и 
геоинформатику да геодетску лиценцу првог реда не треба да стиче лице геодетске 
струке са специјалистичким струковним студијама. Ово из разлога што су Законом о 
високом образовању специјалистичке струковне студије, заједно са дипломским 



 

  

академским студијама – мастер и специјалистичким академским студијама, сврстане у 
студије другог степена, и што су Законом о државним службеницима („Службени 
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 104/09, 116/08) 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.   

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 новог подзаконског акта којим ће 
се утврдити висина такси за услуге Републичког геодетског завода. Такође, у циљу 
усаглашавања са овим Законом извршиће се измене важећег правилника којим је 
уређена област издавања геодетских лиценци и лицеци за рад геодетских 
организација.  

 

 


