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ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ 

 
 

Члан 1. 

У Закону о државном премеру и катастру („Службени гласник РС” бр. 72/09 и 

18/10), после члана 10. додају се нови чланови 10а, 10б и 10в, који гласе: 

 

„Члан 10а 

Извршилачка радна места у Заводу разврставају се по звањима, у зависности од 

сложености и одговорности послова, потребних знања и способности и услова за рад. 

Звања државних службеника на извршилачким  радним местима у Заводу јесу: 

1) са средњом стручном спремом геодетске струке: млађи стручни геодетски 

референт и стручни геодетски референт. Са средњом стручном спремом осталих струка: 

млађи стручни референт и стручни  референт; 

2) са основним академским студијама, основним струковним студијама,  односно 

са студијама  у трајању до три године геодетске струке: млађи стручни геодетски  

сарадник и стручни геодетски сарадник. Са основним академским студијама, основним 

струковним студијама, односно са студијама  у трајању до три године осталих струка: 

млађи стручни  сарадник и стручни сарадник; 

3) са дипломским академским студијама-мастер, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно са основним студијама у 

трајању од најмање четири године геодетске струке: млађи стручни геодетски саветник, 

стручни геодетски саветник, самостални стручни геодетски саветник и виши стручни 

геодетски саветник;  са дипломским академским студијама-мастер, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно са основним 

студијама у трајању од најмање четири године осталих струка: млађи стручни  саветник, 

стручни саветник, самостални стручни  саветник и виши стручни  саветник;  

Државни службеници у Заводу са одговарајућом стручном спремом, стичу звање 

млађег стручног геодетског референта, млађег стручног референта, млађег стручног 

геодетског сарадника, млађег стручног сарадника, млађег стручног геодетског  саветника и 

млађег стручног саветника по завршеном приправничком стажу и положеном државном 

испиту.  

У погледу услова за стицање вишег звања, губитка звања, напредовања у виши 

платни разред и ванредно напредовање, сходно се примењују одредбе закона којим се 

уређују права и дужности  државних службеника и поједина права и дужности 

намештеника. 

 

Члан 10б 

Државни службеници у Заводу имају право на основну плату која се састоји од 

основице, основног и додатног  коефицијента. 

Додатни коефицијент утврђује се у распону од 5% до 50% од основног 

коефицијента у зависности од звања, посебних услова рада, одговорности, сложености 

послова, обима, тежине и природе посла. 

Коефицијент за извршилачко радно место одређује се према платном разреду 

платне групе у којој се налази извршилачко радно место, на који се додаје додатни 

коефицијент. 



 

  

Намештеницима у Заводу, поред коефицијента прописаног за радна места 

намештеника у складу са законом којим се уређују плате државних службеника и 

намештеника, утврђује се и додатни коефицијент из става 2. овог члана. 

Основна плата државних службеника и намештеника, увећава се по основу додатка 

за време проведено у радном односу (минули рад) у складу са законом којим се уређују 

плате државних службеника и намештеника. 

Додатни коефицијент сваком државном службенику и намештенику, утврђује 

решењем директор Завода, у складу са критеријумима из става 2. овог члана и 

колективним уговором за запослене у Заводу.  

 

Члан 10в 

Одредбе чл. 10а и 10б овог закона, не односе се на државне  службенике које Влада 

поставља на положај у Заводу.” 
 

Члан 2. 

У члану 11. тачка 2) речи: „просторног планирања” замењују се речју: 

„грађевинарства”. 

 

Члан 3. 

У члану 12. тачка 3) после речи: „водова” тачка се замењује тачком и запетом. 

После тачке 3) додају се тач. 4), 5) и 6) које гласе: 

„4) израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не 

израђује главни пројекат; 

5) израда пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања; 

6) реализација пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког 

планирања.” 

  

Члан 4. 

У члану 13. став 3. тачка 2) после речи „лиценцама” додају се речи: „или 

запослених геодетске струке којима се не издаје геодетска лиценца у складу са овим 

законом”. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Правном лицу које је корисник буџетских средстава и јавном предузећу, може се 

издати лиценца за рад за радове из члана 12. овог закона, које могу да обављају само за 

своје потребе. 

У ставу 5. речи: „Научнообразовној геодетској установи” замењују се речима: 

„Високошколској установи која образује кадрове геодетске струке”. 

 

Члан 5. 

У члану 14. став 7. брише се. 

 

Члан 6. 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Геодетску лиценцу првог реда стиче лице геодетске струке са дипломским 

академским студијама - мастер, специјалистичким академским студијама, односно са 

основним студијама у трајању од најмање четири године, специјалистичким струковним 

студијама у укупном трајању од најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), 

положеним државним стручним испитом прописаним за ту стручну спрему и радним 

искуством од најмање пет година у геодетској струци од чега најмање две године са том 

стручном спремом. 



 

  

Геодетску лиценцу другог реда стиче лице геодетске струке са основним академским 

студијама, основним струковним студијама, односно са студијама у трајању до три године, 

положеним државним стручним испитом прописаним за ту стручну спрему и радним 

искуством од најмање три године у геодетској струци од чега најмање једном годином са 

том стручном спремом. 

Геодетску лиценцу другог реда стиче и лице геодетске струке са дипломским 

академским студијама - мастер, специјалистичким академским студијама, односно са 

основним студијама у трајању од најмање четири године, специјалистичким струковним 

студијама у укупном трајању од најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), 

положеним државним стручним испитом прописаним за ту стручну спрему и радним 

искуством од најмање једне године са том стручном спремом.” 

 

Члан 7. 

Члан 17. мења се и гласи: 

„За израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни 

надзор над извођењем геодетских радова, за које је овим законом предвиђена израда 

главног пројекта, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица 

геодетске струке са геодетском лиценцом првог реда. 

За извођење геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда главног 

пројекта, геодетска организација мора имати најмање пет запослених лица геодетске 

струке,  од којих најмање два са геодетском лиценцом првог реда. 

За израду пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања, 

геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске струке, од којих 

најмање једно са геодетском лиценцом првог реда. 

За извођење геодетских радова на изради геодетских подлога у инжењерско-

техничким областима за које се не израђује главни пројекат, геодетска организација мора 

имати најмање два запослена лица геодетске струке, од којих најмање једно са геодетском 

лиценцом другог реда. 

За извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и катастра 

водова и реализацији пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког 

планирања, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица геодетске 

струке са најмање завршеном средњом геодетском школом, положеним државним 

стручним испитом прописаним за ту стручну спрему и радним искуством од најмање три 

године са том стручном спремом. 

За извођење радова катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене 

земљишта, геодетска организација мора имати најмање једно запослено лице 

пољопривредне струке са дипломским академским студијама - мастер, специјалистичким 

академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири 

године, специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од најмање четири 

године (минимално 240 ЕСПБ бодова), са положеним државним стручним испитом 

прописаним за ту стручну спрему, одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије и 

радним искуством од најмање три године на пословима катастарског класирања, 

бонитирања и комасационе процене земљишта. 

За снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе 

државног премера, геодетска организација мора испуњавати услове из става 2. овог члана 

и поседовати овлашћење Завода за снимање из ваздушног простора, које се издаје 

решењем у року од 15 дана од дана подношења захтева. 

Геодетске радове у инжењерско-техничким областима (грађевинарство, 

архитектура, рударство, енергетика, пољопривреда, шумарство, машинство и бродоградња 

и др.), геодетска организација изводи у складу са условима прописаним законом којим се 



 

  

уређује планирање и изградња објеката, односно прописима којима се уређује извођење 

радова у одређеној инжењерско-техничкој области.” 

 

Члан 8. 

У члану 18. став 1. тачка 4) после речи: „инспекцијског” додају се речи: „и 

стручног”. 

 

Члан 9. 

Наслов изнад члана 19. мења се и гласи: 

„Дужности лица које изводи геодетске радове”. 

Члан 19. мења се и гласи: 

„За геодетске радове које изводи геодетска организација, одговорно је лице са 

геодетском лиценцом, односно лице геодетске струке које изводи радове у геодетској 

организацији која нема запослене са геодетском лиценцом. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да: 

1) геодетске радове изводи у складу са овим законом, другим прописима, 

стандардима и техничким нормативима; 

2) потпише и овери својим печатом, односно печатом геодетске организације 

елаборат о извршеним геодетским радовима и записник о извршеном увиђају. 

Ако лице из става 1. овог члана не изводи геодетске радове у складу са овим 

законом, другим прописима, стандардима и техничким нормативима или потпише и овери 

елаборат о извршеним геодетским радовима и записник о извршеном увиђају о 

непостојећим променама или са неистинитим подацима, Завод ће решењем одузети 

геодетску лиценцу, печат и легитимацију и забранити извођење геодетских радова. 

Геодетска лиценца, печат и легитимација одузимају се и извођење геодетских 

радова забрањује: 

1) од три месеца до једне године ако лице са геодетском лиценцом не изводи 

геодетске радове у складу са овим законом, другим прописима, стандардима и техничким 

нормативима; 

2) на три године ако је лице са геодетском лиценцом оверило својим печатом 

елаборат о извршеним геодетским радовима и записник о извршеном увиђају о 

непостојећим променама или са неистинитим подацима.  

Лицу геодетске струке запосленом у геодетској организацији које изводи геодетске 

радове а коме се не издаје геодетска лиценца, забраниће се извођење геодетских радова, 

сходно одредбама ст. 3. и 4. овог члана. 

Изузетно од става 1. овог члана, за извођење радова катастарског класирања, 

бонитирања и комасационе процене земљишта одговорно је лице из члана 17. став 6. овог 

закона.”   

 

Члан 10. 

Члан 22. мења се и гласи: 

„О издатим лиценцама за рад геодетских организација, геодетским лиценцама и 

лицима запосленим у геодетским организацијама којима се не издаје геодетска лиценца, 

као и о одузимању лиценци и забрани извођења геодетских радова, Завод води регистар 

који је јавно доступан на интернет страници Завода.” 

 

Члан 11. 

У члану 124. став. 1 тачка 1) мења се и гласи: 

„1) податке о подносиоцу захтева;”. 

 



 

  

Члан 12. 

У члану 127. став 1. речи: «административне» и «накнаде за упис», бришу се. 

 

У ставу 2. реч: «административне», брише се, а речи «накнаде за упис» замењују се 

речима „наплаћене таксе.” 

 

Члан 13. 

У члану 152. у ставу 2. после речи „да” додају се речи „на захтев Завода”. 

 

Члан 14. 

У члану 158. у тачки 6) речи: «новчану накнаду» замењују се речима: „плаћање 

таксе”. 

 

Члан 15. 

У члану 163. ставу 3. реч: «накнадама» замењује се речју: «таксама». 

 

Члан 16. 

У члану 167. тачка 1) реч: «накнаде» замењује се речју «таксе». 

 

Члан 17. 

Назив главе XIII мења се и гласи: 

 

„ЧУВАЊЕ, УВИД, ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА 

И ТАКСА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗАВОДА”. 

 

Члан 18. 

Наслов изнад члана 174. мења се и гласи: 

„Такса за пружање услуга Завода”. 

 

Члан 174. мења се и гласи: 

„За услуге које пружа Завод, плаћа се такса. 

Под услугом Завода сматра се обављање теренских и канцеларијских послова из 

делокруга Завода, укључујући издавање и омогућавање увида у геодетско-катастарске 

податке. 

Висину таксе утврђује Завод подзаконским актом.” 

 

Члан 19. 

Наслов изнад члана 175. мења се и гласи: 

„Обвезник таксе за пружање услуга и ослобођења од плаћања таксе”. 

 

У члану 175. став 1. реч: „накнаде” замењује се речју: „таксе”. 

 

У ставу 2. реч: „накнаде” замењује се речју: „таксе”. 

 

После става 2. додају се четири нова става који гласе: 

„Ослобађају се плаћања таксе Република Србија, аутономна покрајина, јединица 

локалне самоуправе и њихови органи и организације за обављање канцеларијских послова 

из делокруга Завода, издавање извода из геодетско-катастарског информационог система и 

увид у геодетско-катастарске податке. 

Ослобађа се плаћања таксе за упис у катастар непокретности: 



 

  

1) лице коме је у складу са законом враћена непокретност одузета по ранијим 

прописима; 

2) лице у поступку излагања на јавни увид података о непокретностима и стварним 

правима на њима; 

3) лице у поступку за исправку грешке; 

Не плаћа се такса за изводе из геодетско-катастарског информационог система за 

потребе остваривања права из 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 . 

Не плаћа се такса 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 подзаконским актом из члана 

174. овог закона.” 

 

Члан 20. 

 У члану 176. став 1. после речи: „организације” додају се речи: „и правног субјекта 

који се бави издавањем картографских публикација”. 

У ставу 3. после речи: „надзора” додају се речи: „над радом геодетске 

организације”. 

После става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе: 

„У вршењу инспекцијског надзора над правним субјектом које се бави издавањем 

картографских публикација, инспектор проверава: 

1) територију представљања; 

2) размер, односно ниво геоинформација; 

3) пројекцију и друге математичке елементе; 

4) картографске изворе и начин њиховог стицања. 

Надзор се обавља у просторијама правног субјекта који се бави издавањем 

картографских публикација.” 

 

Члан 21. 

 У члану 177. став 1. после речи: „надзора” додају се речи: „над радом геодетске 

организације”. 

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе: 

„У вршењу инспекцијског надзора над правним субјектом који се бави издавањем 

картографских публикација, инспектор је овлашћен да: 

1) обустави издавање и стављање у промет картографске публикације и одреди рок 

за отклањање утврђене неправилности; 

2) забрани издавање и стављање у промет картографске публикације; 

3) предузима друге мере утврђене законом. 

За обуставу и забрану издавања и стављања у промет картографских публикација 

инспектор доноси решење.” 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 5. и 6.  

 

Члан 22. 

 У члану 178. став 1. после речи „лицу” додају се запета и речи: „односно лицу које 

изводи геодетске радове”. 

 

Члан 23. 

 Члан 179. мења се и гласи: 

„Послове инспектора у инспекцијском надзору над радом геодетске организације 

може да обавља лице геодетске струке са дипломским академским студијама - мастер, 



 

  

специјалистичким академским студијама, односно са основним студијама у трајању од 

најмање четири године, специјалистичким струковним студијама у укупном трајању од 

најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), положеним државним стручним 

испитом и радним искуством од најмање седам година у струци. 

  Послове инспектора у инспекцијском надзору над издавањем картографских 

публикација, може да обавља лице геодетске или географске струке са дипломским 

академским студијама - мастер, специјалистичким академским студијама, односно са 

основним студијама у трајању од најмање четири године, специјалистичким струковним 

студијама у укупном трајању од најмање четири године (минимално 240 ЕСПБ бодова), 

положеним државним стручним испитом и радним искуством од најмање седам година у 

струци.” 

 

Члан 24. 

У члану 181. после тачке 12) додаје се нова тачка 12а) која гласи: 

„12а) висину таксе за пружање услуга Завода; ”. 
 

Члан 25. 

У члану 183. став 1. број „50.000” мења се бројем „100.000”. 

 После става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе: 

„Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице које изда или стави у промет картографску публикацију без претходно прибављене 

сагласности Завода (члан 156. став 3.). 

За прекршај из става 4. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, 

новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.” 

 

Члан 26. 

У члану 184. став 1. број „30.000” мења се бројем „100.000”. 
 

Члан 27. 

Назив члана 188. мења се и гласи: 

„Упис података о стварним правима на непокретностима и начину коришћења 

земљишта”. 

Члан 28. 

„Геодетској организацији која је ускладила своје пословање сходно члану 195. став 

1. овог закона, Завод ће по службеној дужности допунити решење о лиценци за рад за 

обављање геодетских радова из члана 12. тач. 4), 5) и 6) овог закона, за које испуњава 

услове.  

Геодетској организацији која није ускладила своје пословање сходно члану 195. 

став 1. овог закона и за коју је донето решење о поништавању, односно укидању решења о 

испуњености услова за рад, Завод ће по службеној дужности донети решење о 

поништавању тога решења и наложити да се у року од три месеца од дана доношења 

решења региструје у складу са условима прописаним овим законом. 

Ако се геодетска организација из става 2. овог члана не региструје у року од три 

месеца, Завод ће донети решење да геодетска организација не испуњава услове за рад и 

брисаће је из регистра геодетских организација.” 

 

Члан 29. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе тарифни бр. 216, 217. и 218. 

Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС” бр. 43/03, 

51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 и 

93/12). 



 

  

До доношења подзаконског акта о висини таксе за услуге које пружа Завод сходно 

члану 174. овог закона, примењиваће се Уредба о висини накнаде за коришћење података 

премера и катастра и пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник 

РС” бр. 45/02, 15/10 и 9/11). 

 

Члан 30. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном  

гласнику Републике Србије”. 

  

 



  

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

 

 

ЧЛАН 10А 

(1) ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА У ЗАВОДУ РАЗВРСТАВАЈУ СЕ ПО 

ЗВАЊИМА, У ЗАВИСНОСТИ ОД СЛОЖЕНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ПОСЛОВА, 

ПОТРЕБНИХ ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ И УСЛОВА ЗА РАД. 

(2) ЗВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА НА ИЗВРШИЛАЧКИМ  РАДНИМ 

МЕСТИМА У ЗАВОДУ ЈЕСУ: 

1) СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ: МЛАЂИ 

СТРУЧНИ ГЕОДЕТСКИ РЕФЕРЕНТ И СТРУЧНИ ГЕОДЕТСКИ РЕФЕРЕНТ. СА 

СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ОСТАЛИХ СТРУКА: МЛАЂИ СТРУЧНИ 

РЕФЕРЕНТ И СТРУЧНИ  РЕФЕРЕНТ; 

2) СА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, ОСНОВНИМ 

СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА,  ОДНОСНО СА СТУДИЈАМА  У ТРАЈАЊУ ДО ТРИ 

ГОДИНЕ ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ: МЛАЂИ СТРУЧНИ ГЕОДЕТСКИ  САРАДНИК И 

СТРУЧНИ ГЕОДЕТСКИ САРАДНИК. СА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, 

ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО СА СТУДИЈАМА  У ТРАЈАЊУ 

ДО ТРИ ГОДИНЕ ОСТАЛИХ СТРУКА: МЛАЂИ СТРУЧНИ  САРАДНИК И СТРУЧНИ 

САРАДНИК; 

3) СА ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА-МАСТЕР, 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 

СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО СА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ 

ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ: МЛАЂИ СТРУЧНИ 

ГЕОДЕТСКИ САВЕТНИК, СТРУЧНИ ГЕОДЕТСКИ САВЕТНИК, САМОСТАЛНИ 

СТРУЧНИ ГЕОДЕТСКИ САВЕТНИК И ВИШИ СТРУЧНИ ГЕОДЕТСКИ САВЕТНИК;  

СА ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА-МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 

АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА, 

ОДНОСНО СА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ 

ГОДИНЕ ОСТАЛИХ СТРУКА: МЛАЂИ СТРУЧНИ  САВЕТНИК, СТРУЧНИ 

САВЕТНИК, САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ  САВЕТНИК И ВИШИ СТРУЧНИ  САВЕТНИК;  

(3) ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ У ЗАВОДУ СА ОДГОВАРАЈУЋОМ СТРУЧНОМ 

СПРЕМОМ, СТИЧУ ЗВАЊЕ МЛАЂЕГ СТРУЧНОГ ГЕОДЕТСКОГ РЕФЕРЕНТА, 

МЛАЂЕГ СТРУЧНОГ РЕФЕРЕНТА, МЛАЂЕГ СТРУЧНОГ ГЕОДЕТСКОГ 

САРАДНИКА, МЛАЂЕГ СТРУЧНОГ САРАДНИКА, МЛАЂЕГ СТРУЧНОГ 

ГЕОДЕТСКОГ  САВЕТНИКА И МЛАЂЕГ СТРУЧНОГ САВЕТНИКА ПО ЗАВРШЕНОМ 

ПРИПРАВНИЧКОМ СТАЖУ И ПОЛОЖЕНОМ ДРЖАВНОМ ИСПИТУ.  

(4) У ПОГЛЕДУ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ ВИШЕГ ЗВАЊА, ГУБИТКА ЗВАЊА, 

НАПРЕДОВАЊА У ВИШИ ПЛАТНИ РАЗРЕД И ВАНРЕДНО НАПРЕДОВАЊЕ, 

СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПРАВА И 

ДУЖНОСТИ  ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И ПОЈЕДИНА ПРАВА И ДУЖНОСТИ 

НАМЕШТЕНИКА. 

 

ЧЛАН 10Б 

(1) ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ У ЗАВОДУ ИМАЈУ ПРАВО НА ОСНОВНУ 

ПЛАТУ КОЈА СЕ САСТОЈИ ОД ОСНОВИЦЕ, ОСНОВНОГ И ДОДАТНОГ  

КОЕФИЦИЈЕНТА. 

(2) ДОДАТНИ КОЕФИЦИЈЕНТ УТВРЂУЈЕ СЕ У РАСПОНУ ОД 5% ДО 50% ОД 

ОСНОВНОГ КОЕФИЦИЈЕНТА У ЗАВИСНОСТИ ОД ЗВАЊА, ПОСЕБНИХ УСЛОВА 



 

  

РАДА, ОДГОВОРНОСТИ, СЛОЖЕНОСТИ ПОСЛОВА, ОБИМА, ТЕЖИНЕ И ПРИРОДЕ 

ПОСЛА. 

(3) КОЕФИЦИЈЕНТ ЗА ИЗВРШИЛАЧКО РАДНО МЕСТО ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРЕМА 

ПЛАТНОМ РАЗРЕДУ ПЛАТНЕ ГРУПЕ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ИЗВРШИЛАЧКО РАДНО 

МЕСТО, НА КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ ДОДАТНИ КОЕФИЦИЈЕНТ. 

(4) НАМЕШТЕНИЦИМА У ЗАВОДУ, ПОРЕД КОЕФИЦИЈЕНТА ПРОПИСАНОГ 

ЗА РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ 

ПЛАТЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА, УТВРЂУЈЕ СЕ И ДОДАТНИ 

КОЕФИЦИЈЕНТ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

(5) ОСНОВНА ПЛАТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА, 

УВЕЋАВА СЕ ПО ОСНОВУ ДОДАТКА ЗА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У РАДНОМ ОДНОСУ 

(МИНУЛИ РАД) У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПЛАТЕ ДРЖАВНИХ 

СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА. 

(6) ДОДАТНИ КОЕФИЦИЈЕНТ СВАКОМ ДРЖАВНОМ СЛУЖБЕНИКУ И 

НАМЕШТЕНИКУ, УТВРЂУЈЕ РЕШЕЊЕМ ДИРЕКТОР ЗАВОДА, У СКЛАДУ СА 

КРИТЕРИЈУМИМА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА И КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У ЗАВОДУ.  

 

ЧЛАН 10В 

ОДРЕДБЕ ЧЛ. 10А И 10Б ОВОГ ЗАКОНА, НЕ ОДНОСЕ СЕ НА ДРЖАВНЕ 

СЛУЖБЕНИКЕ КОЈЕ ВЛАДА ПОСТАВЉА НА ПОЛОЖАЈ У ЗАВОДУ. 

 

Члан 11. 

У управним пословима државног премера, оснивања и обнове катастра 

непокретности, оснивања катастра водова, као и њиховог одржавања, решава: 

1) у првом степену Завод; 

2) у другом степену министарство надлежно за послове просторног планирања 

ГРАЂЕВИНАРСТВА и урбанизма (у даљем тексту: министарство). 

 

Члан 12. 

Геодетски радови које обавља геодетска организација су: 

1) израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских 

радова за које је предвиђена израда главног пројекта; 

2) извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта; 

3) извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању 

катастра водова. ; 

4) ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА У ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИМ 

ОБЛАСТИМА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ; 

5) ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА У ОБЛАСТИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА; 

6) РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА У ОБЛАСТИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА. 

 

 

Члан 13. 

(1) Геодетска организација може да изводи геодетске радове из члана 12. овог 

закона, на целокупној територији Републике Србије, ако јој је издата лиценца за рад. 

(2) Лиценцу из става 1. овог члана, за поједине врсте геодетских радова, Завод 

издаје решењем у року од осам дана од дана подношења захтева. 

(3) Лиценца се издаје геодетској организацији, ако: 



 

  

1) је регистрована код надлежног органа Републике Србије за извођење геодетских 

радова; 

2) има овим законом прописани број запослених геодетске струке са одговарајућим 

геодетским лиценцама ИЛИ ЗАПОСЛЕНИХ ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ КОЈИМА СЕ НЕ 

ИЗДАЈЕ ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ; 

3) има радне просторије и поседује одговарајуће мерне инструменте и опрему. 

(4) Јавном предузећу и другом правном лицу, кориснику буџетских средстава, може 

се издати лиценца за рад само за радове из члана 12. тачка 3) овог закона који су у 

функцији обављања делатности за коју је основано. 

(4) ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ КОРИСНИК БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И 

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ, МОЖЕ СЕ ИЗДАТИ ЛИЦЕНЦА ЗА РАДОВЕ ИЗ ЧЛАНА 12. 

ОВОГ ЗАКОНА, КОЈЕ МОГУ ДА ОБАВЉАЈУ САМО ЗА СВОЈЕ ПОТРЕБЕ. 

(5) Научнообразовној геодетској установи ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

КОЈА ОБРАЗУЈЕ КАДРОВЕ ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ може се издати лиценца за рад само за 

радове из члана 12. тачка 1) овог закона. 

(6) Геодетска организација регистрована у иностранству може у Републици Србији 

изводити само геодетске радове из члана 12. тачка 2) овог закона, ако је на међународном 

тендеру изабрана за извођача радова, а по испуњености услова прописаних одредбама овог 

закона. 
 

 

Члан 14. 

(1) Геодетска лиценца првог реда омогућује обављање послова одговорног 

пројектанта, руковођења и стручног надзора над извођењем геодетских радова за које је 

овим законом предвиђена израда главног пројекта, извођења тих радова, као и израде 

пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања. 

(2) Геодетска лиценца другог реда омогућује обављање геодетских радова у 

поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта 

геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских подлога 

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

(3) Лице са геодетском лиценцом првог реда може обављати и послове за које је 

овим законом предвиђена геодетска лиценца другог реда. 

(4) Геодетску лиценцу првог и другог реда Завод издаје решењем у року од осам 

дана од дана подношења захтева. 

(5) Лицу коме је издата геодетска лиценца издаје се печат. 

(6) Лице са геодетском лиценцом може користити печат, ако је запослено у 

геодетској организацији са пуним радним временом. 

(7) Лице геодетске струке без геодетске лиценце запослено у геодетској 

организацији учествује у обављању послова за које геодетска организација има лиценцу за 

рад. 

 

 

Члан 15. 

(1) Геодетску лиценцу првог реда стиче лице геодетске струке са дипломским 

академским студијама - мастер, специјалистичким академским студијама, односно са 

основним студијама у трајању од најмање четири године, положеним државним стручним 

испитом и радним искуством од најмање пет година. 

(2) Геодетску лиценцу другог реда стиче лице геодетске струке са дипломским 

академским студијама - мастер, специјалистичким академским студијама, односно са 

основним студијама у трајању од најмање четири године, положеним државним стручним 

испитом и радним искуством од најмање једне године. 



 

  

(3) Геодетску лиценцу другог реда стиче и лице геодетске струке са основним 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, основним струковним 

студијама, односно са студијама у трајању до три године, положеним државним стручним 

испитом и радним искуством од најмање три године. 

(1) ГЕОДЕТСКУ ЛИЦЕНЦУ ПРВОГ РЕДА СТИЧЕ ЛИЦЕ ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ 

СА ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА - МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 

АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО СА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ 

ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ 

СТУДИЈАМА У УКУПНОМ ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 

(МИНИМАЛНО 240 ЕСПБ БОДОВА), ПОЛОЖЕНИМ ДРЖАВНИМ СТРУЧНИМ 

ИСПИТОМ ПРОПИСАНИМ ЗА ТУ СТРУЧНУ СПРЕМУ И РАДНИМ ИСКУСТВОМ ОД 

НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА У ГЕОДЕТСКОЈ СТРУЦИ ОД ЧЕГА НАЈМАЊЕ ДВЕ 

ГОДИНЕ СА ТОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ. 

(2) ГЕОДЕТСКУ ЛИЦЕНЦУ ДРУГОГ РЕДА СТИЧЕ ЛИЦЕ ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ 

СА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ 

СТУДИЈАМА, ОДНОСНО СА СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ДО ТРИ ГОДИНЕ, 

ПОЛОЖЕНИМ ДРЖАВНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТОМ ПРОПИСАНИМ ЗА ТУ 

СТРУЧНУ СПРЕМУ И РАДНИМ ИСКУСТВОМ ОД НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ У 

ГЕОДЕТСКОЈ СТРУЦИ ОД ЧЕГА НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ ГОДИНОМ СА ТОМ 

СТРУЧНОМ СПРЕМОМ. 

(3) ГЕОДЕТСКУ ЛИЦЕНЦУ ДРУГОГ РЕДА СТИЧЕ И ЛИЦЕ ГЕОДЕТСКЕ 

СТРУКЕ СА ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА - МАСТЕР, 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО СА ОСНОВНИМ 

СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 

СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У УКУПНОМ ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ 

ГОДИНЕ (МИНИМАЛНО 240 ЕСПБ БОДОВА), ПОЛОЖЕНИМ ДРЖАВНИМ 

СТРУЧНИМ ИСПИТОМ ПРОПИСАНИМ ЗА ТУ СТРУЧНУ СПРЕМУ И РАДНИМ 

ИСКУСТВОМ ОД НАЈМАЊЕ ЈЕДНЕ ГОДИНЕ СА ТОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ. 

 

Члан 17. 

(1) За израду техничке документације за извођење геодетских радова и стручни 

надзор над извођењем геодетских радова, за које је овим законом предвиђена израда 

главног пројекта, као и израду пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког 

планирања, геодетска организација мора имати најмање два запослена лица са геодетском 

лиценцом првог реда. 

(2) За извођење геодетских радова за које је овим законом предвиђена израда 

главног пројекта, геодетска организација мора имати најмање пет запослених геодетске 

струке, од којих најмање два са геодетском лиценцом првог реда. 

(3) За извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 

катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког 

планирања и израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не 

израђује главни пројекат, геодетска организација мора имати најмање два запослена 

геодетске струке, од којих најмање један са геодетском лиценцом другог реда. 

(4) За извођење радова катастарског класирања, бонитирања и комасационе процене 

земљишта, геодетска организација мора имати најмање једног запосленог пољопривредне 

струке за мелиорације земљишта са дипломским академским студијама - мастер, 

специјалистичким академским студијама, односно са основним студијама у трајању од 

најмање четири године, са положеним државним стручним испитом, одговарајућом 

лиценцом Инжењерске коморе Србије и радним искуством од најмање три године. 

(5) За снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе 

државног премера, геодетска организација мора испуњавати услове из става 2. овог члана 



 

  

и поседовати овлашћење Завода за снимање из ваздушног простора, које се издаје 

решењем у року од 15 дана од дана подношења захтева.  

(6) Изузетно од става 2. овог члана, када се катастар непокретности оснива према 

подацима катастра земљишта, земљишне књиге и књиге тапија, односно интабулационе 

књиге, подацима комасације која није проведена у катастру земљишта, односно 

земљишној књизи, геодетске радове може обављати и геодетска организација која 

испуњава услове из става 3. овог члана. 

(1) ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ 

РАДОВА И СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА, ЗА КОЈЕ 

ЈЕ ОВИМ ЗАКОНОМ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА, ГЕОДЕТСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА ИМАТИ НАЈМАЊЕ ДВА ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ГЕОДЕТСКЕ 

СТРУКЕ СА ГЕОДЕТСКОМ ЛИЦЕНЦОМ ПРВОГ РЕДА. 

(2) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОВИМ ЗАКОНОМ 

ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА, ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА 

ИМАТИ НАЈМАЊЕ ПЕТ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ,  ОД КОЈИХ 

НАЈМАЊЕ ДВА СА ГЕОДЕТСКОМ ЛИЦЕНЦОМ ПРВОГ РЕДА. 

(3) ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА У ОБЛАСТИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА ИМАТИ 

НАЈМАЊЕ ДВА ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ, ОД КОЈИХ НАЈМАЊЕ 

ЈЕДНО СА ГЕОДЕТСКОМ ЛИЦЕНЦОМ ПРВОГ РЕДА. 

(4) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА НА ИЗРАДИ ГЕОДЕТСКИХ 

ПОДЛОГА У ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИМ ОБЛАСТИМА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ, ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА ИМАТИ НАЈМАЊЕ ДВА 

ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ, ОД КОЈИХ НАЈМАЊЕ ЈЕДНО СА 

ГЕОДЕТСКОМ ЛИЦЕНЦОМ ДРУГОГ РЕДА. 

(5) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА У ОДРЖАВАЊУ КАТАСТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ И КАТАСТРА ВОДОВА И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА У ОБЛАСТИ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, 

ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА ИМАТИ НАЈМАЊЕ ДВА ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ СА НАЈМАЊЕ ЗАВРШЕНОМ СРЕДЊОМ ГЕОДЕТСКОМ 

ШКОЛОМ, ПОЛОЖЕНИМ ДРЖАВНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТОМ ПРОПИСАНИМ ЗА 

ТУ СТРУЧНУ СПРЕМУ И РАДНИМ ИСКУСТВОМ ОД НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ СА 

ТОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ. 

(6) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА КАТАСТАРСКОГ КЛАСИРАЊА, БОНИТИРАЊА И 

КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА, ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА 

ИМАТИ НАЈМАЊЕ ЈЕДНО ЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУКЕ СА 

ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА - МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 

АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО СА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ 

ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ 

СТУДИЈАМА У УКУПНОМ ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 

(МИНИМАЛНО 240 ЕСПБ БОДОВА), СА ПОЛОЖЕНИМ ДРЖАВНИМ СТРУЧНИМ 

ИСПИТОМ ПРОПИСАНИМ ЗА ТУ СТРУЧНУ СПРЕМУ, ОДГОВАРАЈУЋОМ 

ЛИЦЕНЦОМ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ И РАДНИМ ИСКУСТВОМ ОД 

НАЈМАЊЕ ТРИ ГОДИНЕ НА ПОСЛОВИМА КАТАСТАРСКОГ КЛАСИРАЊА, 

БОНИТИРАЊА И КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ ЗЕМЉИШТА. 

(7) ЗА СНИМАЊЕ ИЗ ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДРЖАВНОГ ПРЕМЕРА, ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА МОРА 

ИСПУЊАВАТИ УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА И ПОСЕДОВАТИ 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗАВОДА ЗА СНИМАЊЕ ИЗ ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА, КОЈЕ СЕ 

ИЗДАЈЕ РЕШЕЊЕМ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА. 



 

  

(8) ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ У ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИМ ОБЛАСТИМА 

(ГРАЂЕВИНАРСТВО, АРХИТЕКТУРА, РУДАРСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, 

ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, МАШИНСТВО И БРОДОГРАДЊА И ДР.), 

ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗВОДИ У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ПРОПИСАНИМ 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО 

ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ОДРЕЂЕНОЈ 

ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКОЈ ОБЛАСТИ. 

 

 

Члан 18. 

(1) Геодетска организација којој је издата лиценца за рад, дужна је да: 

1) геодетске радове изводи на основу података преузетих из геодетско-катастарског 

информационог система; 

2) геодетске радове изводи у складу са овим законом, другим прописима, 

стандардима и техничким нормативима; 

3) пре почетка извођења радова, пријави Заводу радове предвиђене овим законом; 

4) отклони неправилности утврђене у поступку прегледа и пријема радова и у 

поступку вршења инспекцијског И СТРУЧНОГ надзора; 

5) Заводу пријави промену седишта, назива и сваку другу промену која је од значаја 

за њен рад, у року од 15 дана од дана настанка промене; 

6) достави Заводу елаборат геодетских радова и записник о извршеном увиђају, у 

року утврђеном овим законом, односно уговореном року; 

7) истакне распоред радног времена и времена предвиђеног за рад са странкама, 

који су усаглашени са законом, и да га се придржава; 

8) накнаду за пружање услуга наплаћује у складу са прописаном; 

9) обезбеди одговарајући документ о исправности геодетског инструмента којим 

изводи геодетске радове; 

10) лицу које врши стручни или инспекцијски надзор над радом геодетске 

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

документацију и омогући несметано вршење надзора и прегледа радова. 

(2) Поред дужности из става 1. овог члана, геодетска организација којој је издата 

лиценца за извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању 

катастра водова дужна је да: 

1) води евиденцију примљених захтева странака; 

2) у поступку одржавања катастра непокретности прихвати захтев странке за 

обављање геодетских радова на територији јединице локалне самоуправе где има седиште, 

односно не сме да одбије захтев без оправданог разлога; 

3) обавести Завод о спречености за извођење радова која траје дуже од једног 

месеца, у року од три дана од дана настанка разлога спречености за рад; 

4) о свом трошку изврши поновни увиђај на терену и утврди чињенично стање у 

случају кад се у поступку по правном леку оцени да те чињенице нису правилно утврђене. 

(3) У случају промене из става 1. тачка 5) овог члана или промене за коју је Завод 

сазнао на други начин, а која је од утицаја на испуњеност услова за рад геодетске 

организације, односно за извођење одређене врсте геодетских радова, Завод доноси 

решење о промени. 

(4) Оправданим разлогом, у смислу става 2. тачка 2) овог члана, сматра се болест 

или друга спреченост за рад запосленог у геодетској организацији и одсуствовање са посла 

запосленог у геодетској организацији у складу са законом. 

(5) За штету коју запослени у геодетској организацији проузрокује трећем лицу 

приликом обављања геодетских радова одговара геодетска организација у складу са 

законом. 



 

  

 

 

Дужности лица са геодетском лиценцом и одузимање геодетске лиценце 

ДУЖНОСТИ ЛИЦА КОЈЕ ИЗВОДИ ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ 

 

Члан 19. 

(1) За геодетске радове које изводи геодетска организација одговорно је лице са 

геодетском лиценцом. 

(2) Лице са геодетском лиценцом дужно је да: 

1) геодетске радове изводи у складу са овим законом, другим прописима, 

стандардима и техничким нормативима; 

2) овери својим печатом елаборат о извршеним геодетским радовима и записник о 

извршеном увиђају. 

(3) Ако лице са геодетском лиценцом не изводи геодетске радове у складу са овим 

законом, другим прописима, стандардима и техничким нормативима или овери својим 

печатом елаборат о извршеним геодетским радовима и записник о извршеном увиђају о 

непостојећим променама или са неистинитим подацима, Завод ће решењем трајно одузети 

геодетску лиценцу, печат и легитимацију. 

(4) Изузетно од става 1. овог члана, за извођење радова катастарског класирања, 

бонитирања и комасационе процене земљишта одговорно је лице из члана 17. став 4. овог 

закона. 

(1) ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ КОЈЕ ИЗВОДИ ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА, 

ОДГОВОРНО ЈЕ ЛИЦЕ СА ГЕОДЕТСКОМ ЛИЦЕНЦОМ, ОДНОСНО ЛИЦЕ 

ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ КОЈЕ ИЗВОДИ РАДОВЕ У ГЕОДЕТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

КОЈА НЕМА ЗАПОСЛЕНЕ СА ГЕОДЕТСКОМ ЛИЦЕНЦОМ. 

(2) ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНО ЈЕ ДА: 

1) ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ ИЗВОДИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ДРУГИМ 

ПРОПИСИМА, СТАНДАРДИМА И ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА; 

2) ПОТПИШЕ И ОВЕРИ СВОЈИМ ПЕЧАТОМ, ОДНОСНО ПЕЧАТОМ 

ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЕЛАБОРАТ О ИЗВРШЕНИМ ГЕОДЕТСКИМ 

РАДОВИМА И ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ УВИЂАЈУ. 

(3) АКО ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ИЗВОДИ ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ 

У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, ДРУГИМ ПРОПИСИМА, СТАНДАРДИМА И 

ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ИЛИ ПОТПИШЕ И ОВЕРИ ЕЛАБОРАТ О 

ИЗВРШЕНИМ ГЕОДЕТСКИМ РАДОВИМА И ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ УВИЂАЈУ 

О НЕПОСТОЈЕЋИМ ПРОМЕНАМА ИЛИ СА НЕИСТИНИТИМ ПОДАЦИМА, ЗАВОД 

ЋЕ РЕШЕЊЕМ ОДУЗЕТИ ГЕОДЕТСКУ ЛИЦЕНЦУ, ПЕЧАТ И ЛЕГИТИМАЦИЈУ И 

ЗАБРАНИТИ ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА. 

(4) ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА, ПЕЧАТ И ЛЕГИТИМАЦИЈА ОДУЗИМАЈУ СЕ И 

ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗАБРАЊУЈЕ: 

1) ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ АКО ЛИЦЕ СА ГЕОДЕТСКОМ 

ЛИЦЕНЦОМ НЕ ИЗВОДИ ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, 

ДРУГИМ ПРОПИСИМА, СТАНДАРДИМА И ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА; 

2) НА ТРИ ГОДИНЕ АКО ЈЕ ЛИЦЕ СА ГЕОДЕТСКОМ ЛИЦЕНЦОМ ОВЕРИЛО 

СВОЈИМ ПЕЧАТОМ ЕЛАБОРАТ О ИЗВРШЕНИМ ГЕОДЕТСКИМ РАДОВИМА И 

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ УВИЂАЈУ О НЕПОСТОЈЕЋИМ ПРОМЕНАМА ИЛИ СА 

НЕИСТИНИТИМ ПОДАЦИМА.  

(5) ЛИЦУ ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ ЗАПОСЛЕНОМ У ГЕОДЕТСКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈЕ ИЗВОДИ ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ А КОМЕ СЕ НЕ ИЗДАЈЕ 

ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА, ЗАБРАНИЋЕ СЕ ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА, 

СХОДНО ОДРЕДБАМА СТ. 3. И 4. ОВОГ ЧЛАНА. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0017#c0017


 

  

(6) ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

КАТАСТАРСКОГ КЛАСИРАЊА, БОНИТИРАЊА И КОМАСАЦИОНЕ ПРОЦЕНЕ 

ЗЕМЉИШТА ОДГОВОРНО ЈЕ ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 17. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

 

Члан 22. 

О издатим лиценцама за рад геодетских организација и геодетским лиценцама 

Завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Завода.  

О ИЗДАТИМ ЛИЦЕНЦАМА ЗА РАД ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, 

ГЕОДЕТСКИМ ЛИЦЕНЦАМА И ЛИЦИМА ЗАПОСЛЕНИМ У ГЕОДЕТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈИМА СЕ НЕ ИЗДАЈЕ ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА, КАО И О 

ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦИ И ЗАБРАНИ ИЗВОЂЕЊА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА, ЗАВОД 

ВОДИ РЕГИСТАР КОЈИ ЈЕ ЈАВНО ДОСТУПАН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ЗАВОДА. 

 

 

Члан 124. 

(1) Уредан захтев за упис права у катастар непокретности мора да садржи: 

1) презиме, име и име једног родитеља, адресу и јединствени матични број грађана, 

односно назив, седиште, адресу и матични број подносиоца захтева; 

1) ПОДАТКЕ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА; 

2) назив катастарске општине и означење непокретности за коју се тражи упис, 

према подацима катастра непокретности; 

3) стварно право или промену за коју се захтева упис. 

(2) Уз захтев за упис у катастар непокретности прилажу се исправе за упис у 

оригиналу, овереном препису или овереној копији. 

(3) Ако захтев за упис није уредан, или ако уз захтев нису приложени сви потребни 

докази, подносиоцу захтева наложиће се закључком да у одређеном року захтев уреди, 

односно приложи потребне доказе. 

 

 

Члан 127. 

(1) Решење о упису у катастар непокретности садржи: врсту уписа, врсту стварног 

права, означење непокретности, податке о лицу у чију корист се врши упис, податке о 

уписаном претходнику, податке о висини административне таксе, накнаде за упис и друго. 

(2) Решење о одбијању уписа у катастру непокретности или одбацивању захтева за 

упис садржи: податке о захтеваној врсти уписа, врсти стварног права, опису 

непокретности и лицу чији се захтев одбија, односно одбацује, са разлозима за одбијање 

уписа, односно одбацивање захтева, податке о висини административне таксе, накнаде за 

упис НАПЛАЋЕНЕ ТАКСЕ која се враћа и друго. 

(3) Решење из ст. 1. и 2. овог члана доставља се странкама у поступку уписа. 

 

 

Члан 152. 

(1) За потребе масовне процене вредности непокретности, Завод води евиденцију 

тржишних цена непокретности, која садржи податке из купопродајних уговора и уговора о 

закупу непокретности. 

(2) Орган надлежан за оверу уговора дужан је да НА ЗАХТЕВ ЗАВОДА достави 

Заводу копије оверених купопродајних уговора и уговора о закупу. 

(3) За потребе формирања евиденције тржишних цена непокретности орган 

надлежан за утврђивање и наплату пореза, дужан је да достави податке из уговора из става 

1. овог члана за период од 2007. године до дана ступања на снагу овог закона. 



 

  

 

 

Члан 158. 
Геодетско-катастарски информациони систем обезбеђује прикупљање, управљање, 

одржавање, приступ и коришћење подсистема из члана 157. овог закона, на принципима: 

1) вођења података на једном референтном месту и омогућавања приступа и 

размене на различитим нивоима у оквиру Завода; 

2) вођења као метаподатака информација о подацима и сервисима које описују и 

омогућавају њихово проналажење; 

3) дефинисања података и сервиса поштујући националне и међународне стандарде; 

4) омогућавања корисницима изван Завода приступ јасно приказаним подацима 

преко wеб сервиса; 

5) омогућавања издавања докумената у електронском или другом облику; 

6) обезбеђења услуга електронског пословног промета за коришћење података и 

сервиса који захтевају новчану накнаду ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕ; 

7) обезбеђивања мера заштите информационог система у свим фазама 

функционисања. 

 

 

Члан 163. 
(1) Скупови и сервиси геоподатака обухваћени НИГП-ом формирају се тако да су 

усклађени са нормама и протоколима за размену геоподатака. 

(2) Сервиси геоподатака треба да омогуће проналажење, приступ и преузимање 

података, као и повезивање са другим сервисима геоподатака. 

(3) Коришћење скупова и сервиса геоподатака од стране субјеката и корисника 

врши се у складу са правима приступа и прописаним накнадама ТАКСАМА. 

 

 

Члан 167. 
Савет НИГП-а: 

1) предлаже Влади субјекте, критеријуме и норме за оснивање и одржавање НИГП-

а, средњорочни програм радова, изворе и начин финансирања НИГП-а и висину накнаде 

ТАКСЕ за коришћење геоподатака НИГП-а; 

2) одређује одговорног субјекта за одређену тему НИГП-а; 

3) усклађује активности субјеката НИГП-а; 

4) врши контролу оснивања и функционисања НИГП-а; 

5) доноси пословник о свом раду; 

6) формира радне групе НИГП-а за обављање одређених стручних послова; 

7) извештава Владу, субјекте НИГП-а и јавност о активностима везаним за 

оснивање и функционисање НИГП-а. 

 

 

ГЛАВА XIII 

 

ЧУВАЊЕ, УВИД, ИЗДАВАЊЕ И НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА И 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

 

ЧУВАЊЕ, УВИД, ИЗДАВАЊЕ ПОДАТАКА 

И ТАКСА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗАВОДА 

 

Накнада за коришћење геодетско-катастарских података и пружање услуга Завода 



 

  

 

ТАКСА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗАВОДА 

 

 

Члан 174. 

(1) За коришћење података и за услуге које пружа Завод, плаћа се накнада. 

(2) Висину накнаде за коришћење података и пружања услуга из става 1. овог члана 

утврђује Влада на основу: врсте и вредности података, вредности непокретности, 

трошкова прикупљања података и утврђивања насталих промена на непокретности, 

трошкова обраде и провођења података у бази геодетско-катастарских података, трошкова 

архивирања и чувања података, трошкова одржавања базе геодетско-катастарских 

података и уписа права у катастар непокретности. 

(3) Под услугама Завода сматрају се теренски и канцеларијски радови из делокруга 

Завода. 

(4) Средства од накнада из става 1. овог члана које оствари Завод приход су буџета 

Републике Србије и користе се за рад и примања запослених и опремање Завода. 

(5) Изузетно од става 1. овог члана, у циљу израде, односно измене планског 

документа, на захтев јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине или 

министарства, издају се без накнаде копије постојећих топографских, катастарских 

планова, катастарских планова водова, односно њихове дигиталне копије и дигитални 

ортофото. 

(1) ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ЗАВОД, ПЛАЋА СЕ ТАКСА. 

(2) ПОД УСЛУГОМ ЗАВОДА СМАТРА СЕ ОБАВЉАЊЕ ТЕРЕНСКИХ И 

КАНЦЕЛАРИЈСКИХ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛОКРУГА ЗАВОДА, УКЉУЧУЈУЋИ 

ИЗДАВАЊЕ И ОМОГУЋАВАЊЕ УВИДА У ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКЕ ПОДАТКЕ. 

(3) ВИСИНУ ТАКСЕ УТВРЂУЈЕ ЗАВОД ПОДЗАКОНСКИМ АКТОМ. 

 

 

Обвезник накнаде за коришћење података и пружање услуга 

 

ОБВЕЗНИК ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 

 

Члан 175. 

(1) Обвезник накнаде ТАКСЕ за коришћење података је подносилац захтева. 

(2) Обвезник накнаде ТАКСЕ за пружање услуга (по захтеву или по службеној 

дужности) је подносилац захтева, односно лице у чију се корист проводи промена. 

(3) ОСЛОБАЂАЈУ СЕ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА 

ПОКРАЈИНА, ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЊИХОВИ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКИХ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛОКРУГА 

ЗАВОДА, ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКОГ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА И УВИД У ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКЕ ПОДАТКЕ. 

(4) ОСЛОБАЂА СЕ ПЛАЋАЊА ТАКСЕ ЗА УПИС У КАТАСТАР 

НЕПОКРЕТНОСТИ: 

1) ЛИЦЕ КОМЕ ЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ВРАЋЕНА НЕПОКРЕТНОСТ 

ОДУЗЕТА ПО РАНИЈИМ ПРОПИСИМА; 

2) ЛИЦЕ У ПОСТУПКУ ИЗЛАГАЊА НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О 

НЕПОКРЕТНОСТИМА И СТВАРНИМ ПРАВИМА НА ЊИМА; 

3) ЛИЦЕ У ПОСТУПКУ ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ; 

(5) НЕ ПЛАЋА СЕ ТАКСА ЗА ИЗВОДЕ ИЗ ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКОГ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ 



 

  

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 . 

(6) НЕ ПЛАЋА СЕ ТАКСА 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 ПОДЗАКОНСКИМ АКТОМ ИЗ ЧЛАНА 174. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

 

Члан 176. 

(1) Инспекцијски надзор је надзор над радом геодетске организације И ПРАВНОГ 

СУБЈЕКТА КОЈИ СЕ БАВИ ИЗДАВАЊЕМ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА. 

(2) Инспекцијски надзор врши Завод преко инспектора. 

(3) У вршењу инспекцијског надзора НАД РАДОМ ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

инспектор проверава да ли: 

1) геодетска организација, која изводи геодетске радове, односно израђује техничку 

документацију, испуњава прописане услове; 

2) лице које изводи радове, испуњава прописане услове; 

3) су извршени радови у складу са законом и прописаним стандардима, техничким 

нормативима и нормама квалитета; 

4) геодетска организација води дневник радова на прописан начин; 

5) је геодетска организација отклонила утврђене недостатке у одређеном року. 

(4) Надзор се обавља у просторијама геодетске организације или на терену у току 

извођења геодетских радова. 

(5) У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПРАВНИМ СУБЈЕКТОМ 

КОЈИ СЕ БАВИ ИЗДАВАЊЕМ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ИНСПЕКТОР 

ПРОВЕРАВА: 

1) ТЕРИТОРИЈУ ПРЕДСТАВЉАЊА; 

2) РАЗМЕР, ОДНОСНО НИВО ГЕОИНФОРМАЦИЈА; 

3) ПРОЈЕКЦИЈУ И ДРУГЕ МАТЕМАТИЧКЕ ЕЛЕМЕНТЕ; 

4) КАРТОГРАФСКЕ ИЗВОРЕ И НАЧИН ЊИХОВОГ СТИЦАЊА. 

(6) НАДЗОР СЕ ОБАВЉА У ПРОСТОРИЈАМА ПРАВНОГ СУБЈЕКТА КОЈИ СЕ 

БАВИ ИЗДАВАЊЕМ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА. 

 

 

Члан 177. 

(1) У вршењу надзора НАД РАДОМ ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ инспектор је 

овлашћен да: 

1) одреди рок за отклањање утврђене неправилности, ако утврди да геодетска 

организација не испуњава прописане услове за извођење геодетских радова или израду 

техничке документације, а ако се неправилност у остављеном року не отклони забрани 

даље извођење радова; 

2) забрани даље извођење радова, ако утврди да лице које изводи радове не 

испуњава прописане услове; 

3) наложи предузимање мера за отклањање уочених недостатака, ако утврди да 

извршени радови не одговарају прописима, стандардима, техничким нормативима и 

нормама квалитета, а ако се ове мере у утврђеном року не предузму, обустави радове; 

4) предузима друге мере утврђене законом. 



 

  

(2) За забрану извођења и обуставу радова из става 1. овог члана инспектор доноси 

решење. 

(3) У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПРАВНИМ СУБЈЕКТОМ 

КОЈИ СЕ БАВИ ИЗДАВАЊЕМ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ИНСПЕКТОР ЈЕ 

ОВЛАШЋЕН ДА: 

1) ОБУСТАВИ ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКЕ 

ПУБЛИКАЦИЈЕ И ОДРЕДИ РОК ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ; 

2) ЗАБРАНИ ИЗДАВАЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКЕ 

ПУБЛИКАЦИЈЕ; 

3) ПРЕДУЗИМА ДРУГЕ МЕРЕ УТВРЂЕНЕ ЗАКОНОМ. 

(4) ЗА ОБУСТАВУ И ЗАБРАНУ ИЗДАВАЊА И СТАВЉАЊА У ПРОМЕТ 

КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА ИНСПЕКТОР ДОНОСИ РЕШЕЊЕ. 

(3) (5) Против решења инспектора може се изјавити жалба, у року од 15 дана од 

дана достављања решења.  

(4) (6) Жалба изјављена против решења инспектора не задржава извршење решења. 

 

 

Члан 178. 

(1) Кад у поступку вршења надзора инспектор утврди да су се стекли услови за 

одузимање лиценце геодетској организацији, дужан је да Заводу предложи одузимање 

лиценце за рад геодетске организације и геодетску лиценцу одговорном лицу, ОДНОСНО 

ЛИЦУ КОЈЕ ИЗВОДИ ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ у складу са чл. 19. и 20. овог закона. 

(2) Инспектор покреће прекршајни поступак за радње које су овим законом 

прописане као прекршај. 

 

 

Члан 179. 

(1) Послове инспектора у инспекцијском надзору може да обавља лице геодетске 

струке са дипломским академским студијама - мастер, специјалистичким академским 

студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године, 

положеним државним стручним испитом и радним искуством од најмање седам година у 

струци. 

(1) ПОСЛОВЕ ИНСПЕКТОРА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ 

ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МОЖЕ ДА ОБАВЉА ЛИЦЕ ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ СА 

ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА - МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ 

АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, ОДНОСНО СА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ 

ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ 

СТУДИЈАМА У УКУПНОМ ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 

(МИНИМАЛНО 240 ЕСПБ БОДОВА), ПОЛОЖЕНИМ ДРЖАВНИМ СТРУЧНИМ 

ИСПИТОМ И РАДНИМ ИСКУСТВОМ ОД НАЈМАЊЕ СЕДАМ ГОДИНА У СТРУЦИ. 

(2) ПОСЛОВЕ ИНСПЕКТОРА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ НАД 

ИЗДАВАЊЕМ КАРТОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА, МОЖЕ ДА ОБАВЉА ЛИЦЕ 

ГЕОДЕТСКЕ ИЛИ ГЕОГРАФСКЕ СТРУКЕ СА ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ 

СТУДИЈАМА - МАСТЕР, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, 

ОДНОСНО СА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА У ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ 

ГОДИНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У УКУПНОМ 

ТРАЈАЊУ ОД НАЈМАЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ (МИНИМАЛНО 240 ЕСПБ БОДОВА), 

ПОЛОЖЕНИМ ДРЖАВНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТОМ И РАДНИМ ИСКУСТВОМ ОД 

НАЈМАЊЕ СЕДАМ ГОДИНА У СТРУЦИ. 

 

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0019#c0019
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0020#c0020


 

  

Члан 181. 

Директор Завода прописује: 

1) садржину и начин рада код израде и контроле техничке документације за 

извођење геодетских радова и вршење стручног надзора; 

2) садржину и начин вођења дневника радова; 

3) издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног простора територије 

Републике Србије; 

4) добијање и престанак важења лиценце за рад геодетске организације, геодетске 

лиценце, вођење евиденције о лиценцама, садржај и облик печата, геодетске лиценце и 

легитимације за идентификацију; 

5) техничке нормативе, методе и начин рада код извођења основних геодетских 

радова; 

6) техничке нормативе, методе и начин рада који се примењују у катастарском 

премеру; 

7) начин и поступак катастарског класирања и бонитирања земљишта; 

8) техничке нормативе, методе и начин рада код оснивања, обнове и одржавања 

катастра непокретности; 

9) начин и поступак утврђивања кућних бројева, означавања зграда бројевима и 

означавања назива насељених места, улица и тргова (адресни регистар); 

10) техничке нормативе, методе и начин рада код премера, оснивања и одржавања 

катастра водова; 

11) садржај, формирање и одржавање геодетско-катастарског информационог 

система; 

12) начин чувања, увида и издавања података, као и начин, услове и критеријуме 

коришћења средстава за рад и примања запослених и опремање Завода; 

12А) ВИСИНУ ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗАВОДА; 

13) техничке нормативе, методе и начин рада код топографског премера, садржину, 

облик и размеру топографско-картографских производа и поступак издавања 

картографских публикација; 

14) техничке нормативе, методе и начин рада код премера државне границе, 

садржај и начин вођења регистра државне границе; 

15) ближе критеријуме, поступак, начин и методологију за процену вредности 

непокретности; 

16) начин израде и садржину геодетских подлога у инжењерско-техничким 

областима; 

17) друге техничке нормативе, методе и начин рада у области државног премера и 

катастра непокретности и водова. 

 

 

Члан 183. 

(1) Новчаном казном од 50.000 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај 

геодетска организација која има својство правног лица, ако: 

1) изводи геодетске радове, а не испуњава прописане услове за рад (члан 13);  

2) не пријави почетак извођења радова [члан 18. став 1. тачка 3)];  

3) не отклони у одређеном року утврђене неправилности у поступку прегледа и 

пријема радова и у поступку вршења надзора [члан 18. став 1. тачка 4)];  

4) не пријави Заводу промену седишта, назива и сваку другу промену која је од 

значаја за њен рад, у року од 15 дана од дана настале промене [чл. 18. став 1. тачка 5)];  

5) не достави елаборат о извршеним радовима, односно записник о извршеном 

увиђају у поступку одржавања катастарског премера, одржавања премера водова и 

оснивања катастра непокретности у утврђеном року [члан 18. став 1. тачка 6)];  

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0013#c0013
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0018#c0018
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0018#c0018
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0018#c0018
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0018#c0018


 

  

6) не истакне распоред радног времена и времена предвиђеног за рад са странкама и 

не придржава га се [ члан 18. став 1. тачка 7)];  

7) накнаду за пружање услуга не наплаћује у складу са прописаном [ члан 18. став 

1. тачка 8)];  

8) користи геодетски инструмент за извођење геодетских радова без документа о 

његовој исправности [ члан 18. став 1. тачка 9)];  

9) не води евиденцију примљених захтева странака [ члан 18. став 2. тачка 1)];  

10) одбије захтев странке без оправданог разлога [ члан 18. став 2. тачка 2)];  

11) не обавести Завод о спречености обављања послова која траје дуже од једног 

месеца, у року од три дана од дана настанка разлога спречености [ члан 18. став 2. тачка 

3)].  

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у геодетској 

организацији која има својство правног лица, новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара. 

(3) Новчаном казном од 30.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај из става 1. 

овог члана предузетник - оснивач геодетске организације која нема својство правног лица. 

(4) НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 500.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 

ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ИЗДА ИЛИ СТАВИ У ПРОМЕТ КАРТОГРАФСКУ 

ПУБЛИКАЦИЈУ БЕЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНЕ САГЛАСНОСТИ ЗАВОДА (ЧЛАН 

156. СТАВ 3.). 

(5) ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ И ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ, НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 25.000 ДО 50.000 ДИНАРА. 

 

 

Члан 184. 

(1) Правно лице казниће се за прекршај новчаном казном од 30.000 100.000 до 

250.000 динара, ако: 

1) не дозволи приступ непокретностима лицима која раде на пословима државног 

премера и катастра непокретности ( члан 46. став 1);  

2) не обележи на прописан начин видним и трајним међним белегама граничне 

тачке парцеле ( члан 49. став 1);  

3) не пријави у прописаном року насталу промену на непокретности ( члан 117. став 

1);  

4) не обавести у прописаном року Завод о извођењу грађевинских или других 

радова који могу оштетити или уништити геодетску белегу или смањити могућност њеног 

коришћења ( члан 120. став 1);  

5) не обавести у прописаном року Завод о сваком оштећењу, уништењу, померању 

или измештању геодетских белега ( члан 120. став 3);  

6) не омогући коришћење документације о водовима којом располаже ( члан 138. 

став 2);  

7) не пријави у прописаном року насталу промену на воду ( члан 147. став 1);  

8) подземне водове затрпа пре него што се изврши њихово геодетско мерење ( члан 

147. став 4);  

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, 

новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара. 

(3) Предузетник - оснивач радње казниће се за прекршај из става 1. овог члана, 

новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара. 

 

Накнада за промену намене пољопривредног земљишта у поступку оснивања и 

обнове катастра непокретности 

 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0018#c0018
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0018#c0018
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0018#c0018
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0018#c0018
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0018#c0018
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0018#c0018
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0046#c0046
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0049#c0049
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0117#c0117
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0120#c0120
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0120#c0120
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0138#c0138
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0147#c0147
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0147#c0147
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D06867802.html%26path%3D06867802.html%26query%3Dpremeru%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dtrue%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D#c0147#c0147


 

  

УПИС ПОДАТАКА О СТВАРНИМ ПРАВИМА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА И НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 

 

 

(1) ГЕОДЕТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ЈЕ УСКЛАДИЛА СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ 

СХОДНО ЧЛАНУ 195. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА, ЗАВОД ЋЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ 

ДУЖНОСТИ ДОПУНИТИ РЕШЕЊЕ О ЛИЦЕНЦИ ЗА РАД ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ИЗ ЧЛАНА 12. ТАЧ. 4), 5) И 6) ОВОГ ЗАКОНА, ЗА КОЈЕ 

ИСПУЊАВА УСЛОВЕ.  

(2) ГЕОДЕТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА НИЈЕ УСКЛАДИЛА СВОЈЕ 

ПОСЛОВАЊЕ СХОДНО ЧЛАНУ 195. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА И ЗА КОЈУ ЈЕ ДОНЕТО 

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ, ОДНОСНО УКИДАЊУ РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА ЗА РАД, ЗАВОД ЋЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ О 

ПОНИШТАВАЊУ ТОГА РЕШЕЊА И НАЛОЖИТИ ДА СЕ У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА 

ОД ДАНА ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА РЕГИСТРУЈЕ У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА 

ПРОПИСАНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

(3) АКО СЕ ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НЕ 

РЕГИСТРУЈЕ У РОКУ ОД ТРИ МЕСЕЦА, ЗАВОД ЋЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ ДА 

ГЕОДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА РАД И БРИСАЋЕ ЈЕ ИЗ 

РЕГИСТРА ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА. 

 

 

(1) ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈУ ДА ВАЖЕ 

ТАРИФНИ БР. 216., 217. И 218. ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС” БР. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 

42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 И 93/12). 

(2) ДО ДОНОШЕЊА ПОДЗАКОНСКОГ АКТА О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА УСЛУГЕ 

КОЈЕ ПРУЖА ЗАВОД СХОДНО ЧЛАНУ 174. ОВОГ ЗАКОНА, ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ 

УРЕДБА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА ПРЕМЕРА И 

КАТАСТРА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 45/02, 15/10 И 9/11). 
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