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СВИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДНИЦИМА   
 
        

Републички геодетски завод је омогућио државним органима да, преко 
електронског сервиса портала Е – управа, прикупљају податке о непокретностима, 
укључујући и податак о власнику непокретности, односно да исте добијају 
електронским путем увидом у податке којима овај орган располаже. 

У вези са изнетим, доказ о имовном стању за потребе вођења поступака 
пред другим органима, убудуће ће прибављати ти органи, а не странке лично 
подношењем захтева Републичком геодетском заводу, односно месно надлежним 
службама за катастар непокретности (нпр. Центар за социјални рад, Пореска 
управа, општине и њихови надлежни органи и др.) 

Уколико се организационој једници Републичког геодетског завода обрати 
захтевом државни орган који није регистрован као корисник  података преко 
портала Е-управа, потребно је тај орган обавестити да се, сагласно Уредби о 
прибављању и уступању податка о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, захтевом обрати Републички геодетски заводу како би се том органу 
омогућило добијање података неопходних за вођење поступака из његове 
надлежности, а у циљу обезбеђивања економичности поступка. 

Организационе јединице Републичког геодетског завода које издају уверења 
о имовном стању и катастарском приходу, ради остваривања права у поступцима 
пред другим органима, могу та уверења издати само за оне непокретности на 
којима је ималац права уписан са јединственим матичним бројем. Уколико 
утврдите да је на одређеној непокретности уписано као ималац права лице са 
истим личним индикацијама, а без матичног броја, не може се за то лице 
издати уверење о имовном стању, односно катастарском приходу, већ је о тој 
чињеници потребно обавестити подносиоца захтева са напоменом да се за лице 
уписано без матичног броја може издати уверење тек по ажурирању матичног 
броја. На описан начин је потребно поступити и у случају када захтев поднесе 
орган који податке о непокретностима и имаоцима права прибаваља преко 
портала Е-управа –Захтеви. 

Подсећамо да је одредбама члана 9. Закона о општем управном поступку 
("Службеник гласник РС", број 18/2016) прописано је да је орган дужан да по 



службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о 
чињеницама неопходним за одлучивање, о којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује. Орган може од странке да захтева 
само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе 
који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција. 

Чланом 103. истог Закона прописано је да је орган дужан да по службеној 
дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за 
одлучивање (члан 9. став 3. тог Закона). 

Списак органа који користе податке Републичког геодетског завода преко 
портала Е-управа налазиће се на сајту Републичког геодетског завода и биће 
редовно ажуриран. 

Обавештење које је у прилогу овог акта дужни сте да истакнете на видном 
месту, као и да примерак истог предате странкама које се лично обрате вашој 
организационој једници. 

 
 С поштовањем, 
 
 

 
ВД ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА  

 
                    Соња Ракић  , дипл.геод.инж.      



ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

Републички геодетски завод је у сарадњи са Кабинетом председника Владе – 
Тимом за реформу јавне управе, сагласно Закону о општем управном поступку, 
омогућио државним органима да преко портала Е-управе прибаве по службеној 
дужности, без накнаде, податке о непокретностима, укључујући и податак о 
власнику непокретности 

У вези са изнетим, доказ о имовном стању за потребе вођења поступака пред 
другим органима, искључиво прибављају ти органи, а не странке лично 
подношењем захтева Републичком геодетском заводу, односно месно надлежним 
службама за катастар непокретности (нпр. Центар за социјални рад, Комесаријат 
за избеглице, Пореска управа, општине и њихови надлежни органи и др.). 
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