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Катастар уместо одговора даје изговоре 
Н. БИЈЕЛИЋ  
 

Свакодневно адвокати имају велики број притужби на рад Службе за катастар 
непокретности. Адвокатска комора Београда: Модернизација Службе катастра 
дискриминише грађане у остваривању права 
ЗАКОНОМ о поступку уписа у Катастар непокретности и водова, адвокати су добили статус 
професионалних корисника услуга катастра. Међутим, предуслов за стицање овог статуса је 
закључење уговора између Службе катастра и сваког адвоката, који се још не закључују јер је 
законом прописано да је примена одредбе о приступу подацима катастра планирана најкасније 
до 31. 12. 2020. године. 
 
Адвокати се свакодневно сусрећу са великим бројем проблема у ситуацијама када су им 
потребне информације, списи и документа којима располаже Служба катастра, кажу из 
Адвокатске коморе Београда, што је неприхватљиво с обзиром на посао којим се адвокати баве, 
а то је пружање правне помоћи грађанима. 
 
- Уобичајена образложења запослених у службама за катастар непокретности су да немају 
довољно запослених, да им је директор наложио да не примају странке, да не знају у ком року 
могу да обезбеде доказе који се траже и слично - наводе наши саговорници. 
Према њиховим речима, чланом 3. ст.3. тач. 3. Закона, прописано је да су подаци катастра 
јавни и да свако може тражити да изврши увид у те податке, да се нико не може позивати на то 
да му подаци уписани у катастру нису били познати, као и да се то не може чак ни доказивати. 
Сва заинтересована лица могу извршити увид и у документацију катастра која није преведена у 
електронску форму, што се чини у присуству овлашћеног лица Завода. 
- Адвокатска комора затражила је од надлежног министарства да изврши надзор над радом 
Републичког геодетског завода и затражи информације из којих разлога се адвокатима 
онемогућава благовремено вршење увида у списе предмета и копирање докумената са којима 
располаже катастар - објашњавају из АКБ. - Истовремено, од Републичког геодетског завода 
затражено је да предузме све потебне мере како би се са свим адвокатима који поднесу захтев 
за добијање статуса професионалног корисника закључио уговор и омогућио електронски 
приступ свим подацима у централној бази података катастра. 
Циљ Закона је обезбеђивање правне сигурности која се не може постићи ако се занемарују 
радње које претходе закључењу уговора о преносу права на непокретностима, а то је увид у 
документацију којом располаже катастар ради исправки могућих грешака и провере уписа 
носиоца права. Овим послом се квалификовано баве искључиво адвокати, кажу из АКБ, којима 
се мора омогућити приступ свим подацима и документима којима катастар располаже како би 
грађанима могли пружити квалитетну правну помоћ. 
 
- Један од кључних проблема Службе катастра је велика спорост, као и правило да се нерешава 
поднети захтев док се не реши претходно поднети захтев који се односи на исту непокретност. 
Због тога су грађани принуђени да чекају решавање претходних захтева годинама. Поступци по 
жалбама такође трају изузетно дуго - појашњавају адвокати. 
Посебан проблем представља поступак доставе решења катастра, наводе из АКБ, јер се по 
закону решења достављају препорученом пошиљком на адресу странке, а ако странка не прими 
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пошиљку, решења се достављају јавним саопштењем на интернет страници Завода и објављују 
на огласној табли катастра. По истеку рока од осам дана сматра се да је достава извршена, тако 
да грађани трајно губе право жалбе против тако достављених решења, за које ни не знају. 
- Уколико желе да избегну овакве ситуације, грађани би требало да захтевају да им се одлука 
достави на одређену адресу или непосредно у просторијама Службе катастра, у случају када се 
поступак води по захтеву странке, а ако се поступак води по службеној дужности, требало би да 
обавесте орган који исправу доставља катастру - на коју адресу треба да им се изврши достава - 
истичу наши саговорници. 
Уведена је пракса да Служба катастра приоритетно решава захтеве за уписе права које добија 
од јавних бележника, која се остварује на штету грађана који су захтеве поднели сами и грађана 
који су захтеве поднели пре увођења овакве праксе. На овај начин се грађани стављају у 
неједнак положај у погледу остваривања њихових права. 
Проблем је што се на телефоне за заказивање оператери се врло често уопште не јављају, а и 
када се јаве сви термини су редовно заузети. 
 
Циљ закона о поступкФу упифса у катастар непокретности и водова био је да се увођењем 
електронске управе смање трошкови, поједностави поступак и унапреди ефикасност. Међутим, 
истичу из АКБ - електронска управа не сме да функционише на штету оних грађана који немају 
услове за приступ и подношење захтева преко е-шалтера. Они не могу бити дискриминисани у 
погледу остваривања права, јер је то супротно начелу добре управе, односно једнакости у 
поступању са грађанима у истим или сличним ситуацијама. 
 
- Проблематичан је став Службе катастра да потврде или изјаве за упис права својине морају 
бити оверене у истој форми као и уговор (солемнизациона форма) јер грађани имају потврде и 
изјаве из ранијег периода кад се по закону нису морале оверавати. У ситуацији када предузећа 
или лица која су потврде потписала непостоје или нису жива, нема могућности да буду ове 
потврде буду оверене од стране јавног бележника па самим тим и да се изврши упис права 
својине на непокретности у великом броју случајева. Због тога је у закону ово правило требало 
предвидети само за убудуће - закључак је АКБ. 
 
НЕДОСТАТАК Е-ШАЛТЕРА 
ОПШТЕ је познато да је у Србији мали број корисника услуга преко е-шалтера, а мане овог 
система су осим малог броја корисника и недостатак интеракције и изостанак могућности 
добијање потребних информација. Начело правне сигурности налаже да Службе за катастар 
непокретности омогуће једнаг приступ грађана свим информацијама и доказима. Исто тако 
треба да им омогуће да их у поступку заступа адвокат и да у заступању адвокату на његов захтев 
пруже све потребне информације и доказе на увид - наводе из Адвокатске коморе Београда 
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Држава продаје ЈАТ Технику, почетна цена 20,4 милиона евра 
 
АУТОР:еКапија 
 
Министарство привреде објавило је јавни позив за прикупљање понуда за 
приватизацију предузећа ЈАТ Техника, а почетна цена износи 20,5 милиона евра. 
ЈАТ Техника из Сурчина је предузеће за одржавање и поправке авиона и понуђена је кроз 
модел продаје капитала, а министарство је позвало заинтересоване да доставе понуде до 31. 
јула уз уплату депозита од два милиона евра. 
Како је објављено у извештају овлашћеног проценитеља, највиша вредност ЈАТ Технике у 
распону процењене фер тржишне вредности капитала који се нуди на продају на крају прошле 
године износи 20.498.762 евра. 
Предмет продаје је укупно 99,3 одсто укупног капитала ЈАТ Технике, од чега је највише 
капитала у власништву Републике Србије - 95,4 одсто укупног капитала, а по неколико 
процената су власништво републичког ПИО фонда односно Републичког завода за здравствено 
осигурање, док власништво испод један одсто имају Национална служба за запошљавање, 
Општина Пећинци и Општина Аранђеловац. 
 

Синдикат "Независност РГЗ" изгубио репрезентативност 
 
АУТОР:Бета 
 
Републички геодетски завод (РГЗ) саопштио је да је спроведен редован поступак 
за преиспитивање репрезентативности синдиката "Независност РГЗ" и да је 
утврђено да тај синдикат није више репрезентативан у тој институцији. 
"Провером је утврђено да синдикат 'Независност РГЗ', у свом чланству, има мање од 15 одсто 
запослених у РГЗ, што је законски минимум, те је стога донето решење којим се утврђује 
губитак репрезентативности тог синдиката", наведено је у саопштењу. 
Послодавац је поступак преиспитивања репрезентативности покренуо на основу иницијативе, 
којом је истовремено позвао и представнике других заинтересованих сидиката да присуствују 
састанку на коме ће Комисија спроводити утврђивање репрезентативности синдиката 
"Независност РГЗ". 
Поступак преиспитивања репрезентативности спроведен је на основу приложених 
приступница, достављених доказа и провером података Одељења за финасије и контролу код 
коликог броја запослених се сваког месеца од плате одбија чланарина у синдикату 
"Независност РГЗ". 
"Представници тог синдиката имали су на располагању више од месец дана да утврде тачно 
стање о броју својих чланова, иако је законски рок осам дана, па ипак, Комисији су доставили 
неверодостојне, непотпуне доказе и неажуриране спискове чланова", навели су из управе РГЗ. 
Из те институције подсећају и да је синдикат Независност, "под чудним околностима, уз 
подршку тадашњег руководства, стигао до репрезентативности приликом првог и јединог 
утврђивања које је спроведено 2010. године". 

http://rs.n1info.com/journalist169/eKapija-
http://rs.n1info.com/journalist169/eKapija-
http://rs.n1info.com/journalist169/eKapija-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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У управи РГЗ сматрају да представници синдиката "Независност РГЗ", својим јавним 
наступима у медијима, "већ дужи временски период манипулишу са циљем да прикрију 
стварно стање њихове бројности у РГЗ-у, а које је сада доказано". 
 
 
 


